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СТВОРЕНО «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ
СПЕЦІАЛЬНИЙ»

Президент України Віктор Ющенко під�
писав Указ “Про оголошення природної те�
риторії загальнозоологічним заказником
загальнодержавного значення «Чорнобиль�
ський спеціальний».  Згідно з указом, зага�
льнозоологічним заказником загальнодер�
жавного значення «Чорнобильський спеці�
альний» оголошено природну територію
площею 48870 гектарів у межах зони відчу�
ження і зони безумовного (обов’язкового)
відселення.

“ЗЕЛЕНИЙ СВІТ” ДОСЯГ МЕТИ ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ
20 років знадобилося активістам

“Зеленого світу” для заповідання Голо�
сіївського лісу. Головним ідеологом
цього був член Малої Ради “Зеленого
світу” Михайло Михалко. Скільки часу,
здоров’я і зусиль витратив наш активіст,
щоб Голосіївський ліс став власністю
киян, а не чиновницької касти. Нарешті,
Президент України Віктор Ющенко 27
серпня 2007 року затвердив свій Указ
про створення національного природно�
го парку «Голосіївский».

З метою збереження, відтворення та
раціонального використання особливо
цінних природних комплексів та об’єк�
тів Київського Полісся, а також для по�
ліпшення екологічного стану міста Киє�
ва, відповідно до статті 53 Закону Укра�
їни «Про природно�заповідний фонд
України» постановляю:

1. Створити на території міста Києва
національний природний парк «Голосії�
вський» з підпорядкуванням його Міні�
стерству охорони навколишнього при�
родного середовища України.

Установити площу земель національ�

ного природного парку «Голосіївсь�
кий» 4521.29 гектара, в тому числі
1890,2 гектара земель, що вилучають�
ся в установленому порядку у Київсь�
кого комунального об’єднання зелено�
го будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста «Київзеленбуд» та
надаються національному природному
парку «Голосіївський» в постійне ко�
ристування, і 2631,09 гектара земель,
що включаються до його складу без
вилучення у землекористувачів згідно

НА ВОЛИНІ БУДЕ ПАРК
«ПРИП’ЯТЬ�СТОХІД»

Президент України В. Ющенко з метою
збереження, відтворення та раціонального
використання типових та унікальних природ�
них комплексів Волинського Полісся, що
мають важливе природоохоронне, наукове,
естетичне, рекреаційне та оздоровче значе�
ння, відповідно до статті 53 Закону України
«Про природно�заповідний фонд України»
видав Указ “Про створення національного
природного парку “Прип’ять�Стохід”.

Згідно з указом, площа земель націона�
льного природного парку «Прип’ять�Стохід»
встановлюється у 39315,5 гектара, в тому
числі 5961,93 гектара земель, що вилучають�
ся в установленому порядку та надаються
йому у постійне користування, та 33353,57 ге�
ктара земель, що включаються до його скла�
ду без вилучення у землекористувачів. Кабі�
нету міністрів України доручено забезпечи�
ти підготовку матеріалів та вирішення відпо�
відно до законодавства питань щодо вилу�
чення 5961,93 гектара земель і надання їх у
постійне користування національному приро�
дному парку «Прип’ять�Стохід».

ВІДЗНАЧИМО ДЕНЬ БОРОТЬБИ З КУРІННЯМ
Щорічно кожний третій четвер листо�

пада увесь світ відзначає День відмови
від куріння, що був встановлений Амери�
канським онкологічним товариством у
1977 році. Мета проведення Дня відмови
від куріння – сприяти зниженню пошире�
ності тютюнової залежності, залучення
людей до боротьби з курінням й інфор�
мування суспільства про шкідливий вплив

тютюну на здоров’я.
Згідно з даними Всесвітньої Органі�

зації Охорони здоров’я (ВООЗ), на сьо�
годнішній день у світі живуть близько
1,5 мільярдів курців. Особливо багато
курців у Китаї, Росії та США. Близько
90% смертей у світі трапляється від раку
легенів, 75% � від хронічного бронхіту,
25% � від ішемічної хвороби серця.

БІОПАЛИВО НА РІВНЕНЩИНІ
Втілювати проект вирощування олійних

культур як сировини для випуску біодизе�
льного палива почали на Рівненщині місцеві
виробничі структури, асоціація “Укрбіоене�
рго” та Федеральна спілка альтернативних
енергоджерел ФРН.  За словами її керівни�
ка, директора фірми “Аленсис” Пітера
Шрума, в області планується використати
під посіви близько десяти тисяч гектарів ро�
зпайованих площ, більшість з яких нині не
обробляється. Вони будуть взяті у довгос�
трокову оренду, а їх власникам безкоштов�
но виготовлять державні акти на землю.
Крім того, здійснюватиметься орендна плата
за користування угіддями. Зарубіжні парт�
нери, одержавши підтримку Міністерства
аграрної політики України, свою стратегію
втілюватимуть також через створення сіль�
ськогосподарських підприємств, поставку
обладнання для виробництва біологічного
палива й олії. Нині розпочато підготовку
українських механізаторів, котрі мають ос�
воїти західну агротехнологію одержання
продукції із високим вмістом білку.

з додатком.
УЕА “Зеле�

ний світ” та ре�
дакція газети
“Зеленийц Світ”
щиро вітає киян,
а, особливо тих,
хто змагався за
цей зелений ку�
точок столиці, з
таким подарун�
ком від Прези�
дента.

М. Михалко

НАС ЩОРІК МЕНШЕ
Населення України скоротилося до 46,5

мільйонів і щорік меншає. Такі дані наво�
дить Державний комітет статистики, повідо�
мляє “5 канал”.

За перші 10 місяців цього року у країні
народилося удвічі менше українців, ніж по�
мерло. Водночас, кількість одружень цьо�
го року також набагато менша, ніж розлу�
чень.

Згідно з даними останнього перепису ще
5 років тому жило понад 48 мільйонів осіб.
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УЕА “Зелений світ” створе�

на в 1988 році як реакція суспі�

льства на жахливий екологічний

стан в Україні, спричинений Чо�

рнобильською катастро�фою

1986 року. Асоціація є членом

Міжнародної федерації “Друзі

Землі”.

Голова УЕА “Зелений світ”

Юрій Іванович Самойленко.

Газета “Зелений Світ” була,

на час створення, одним з най�

перших неформальних антире�

жимних видань, в якому відкри�

валася правда про стан здоро�

в’я нації та екологічні негаразди

в країні. Газета стала рупором

демократії. В епоху тотального

замовчування та брехні на наших

шпальтах відкривалися жахні ка�

ртини радянської дійсності.

Склад редколегії:

Гончаренко Г.А.

Лисиченко Г.В.

Хазан П.В.

Ãàðÿ÷³ òåìè
шочергових проблем в усьому світі з огля�
ду на його поширеність та важкі наслідки.

Що стосується ускладнень, то у хворих
на цукровий діабет вони зустрічаються в 70�
80% людей, а за тривалого перебігу хворо�
би – навіть у 100%.

Калініченко також повідомила, що ри�
зик смерті від інфаркту чи іншої серцево�
судинної хвороби у хворих на цукровий ді�
абет у 4�5 разів вищий, ніж в інших людей, а
через ускладнення цукрового діабету у світі
кожні 10 секунд помирає одна людина, а
кожні 30 секунд проводиться ампутація ни�
жніх кінцівок.

Зазначимо, що Всесвітня організація
охорони здоров’я визнала цукровий діабет
неінфекційною епідемією. А 20 грудня 2006
року ООН прийняла резолюцію щодо цук�
рового діабету, у якій зазначена серйозна
загроза цього захворювання в усьому світі.

план центра Тачника

 ЦЕНТР ТАБАЧНИКА
 В ОХОРОННІЙ ЗОНІ ДНІПРА?

Члени Громадської ради Міністерства
охорони навколишнього природного сере�
довища, Українська екологічна асоціація
«Зелений світ» і Спілка кооператорів та пі�
дприємців України звертають увагу грома�
дськості, КМДА, Київради та інших приро�
дохороних установ на спробу розпочати
масштабну забудову охоронних зон річки
Дніпро в межах міста Києва.

На Дніпровській набережній в санітар�
ній охоронній зоні Дніпра  бізнесмен – за�
ступник генерального директора із соціа�
льних питань підприємства з іноземними
інвестиціями ТОВ “СТІЛ ТРЕК”, музикант�
акордеоніст Табачнік Яків Піневич планує
побудувати концертний зал на тисячу місць,
готель на 390 номерів, 245 жилих апарта�
ментів, розважальний центр, фітнес�центр,
яхт�клуб, діловий центр площею близько 2
тисяч кв. метрів з конференц�залою та па�
ркінгом, загальною площею комплексу 139
тисяч квадратних метрів і висотою житло�
вої та готельної частин 35 поверхів.

До засновників центру пан Табачник
запросив І.Кобзона (Росія) та містера Ага�
шкіна (Ізраіль).

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
ПІДРАХОВАНО

В Україні всі хворі на діабет на 100%
забезпечені інсуліном. В Україні на обліку
перебувають приблизно мільйон хворих на
цукровий діабет, але насправді таких хво�
рих в 2,5 рази більше, повідомляють укра�
їнські експерти.

За пропозицією ООН 14 листопада, по�
чинаючи з 2007 року, буде Міжнародним
днем діабетиків.

І справді, до цієї проблеми варто при�
вернути увагу, тому що, за словами прези�
дента  ВГО Діабетичний союз Павлини Ка�
лініченко, цукровий діабет є однією з пер�

НАСЛІДКИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ
ВАКЦИНАЦІЇ

Міністерство охорони здоров’я Укра�
їни в березні�квітні 2008 року планує про�
вести кампанію з імунізації проти кору
та краснухи.

Вакцинація: бути чи не бути? Міністерст�
во охорони здоров’я України приховує від
населення непередбачені наслідки обов’яз�
кової вакцинації від кору і краснухи, що за�
планована на березень�квітень 2008 року,
заявив сьогодні, 2 листопада, президент
громадської організації Ліга захисту гро�
мадських прав В’ячеслав Костилєв.

Він повідомив, що Мінздоров приховує
від українців побічні ефекти, протипоказан�
ня та особливі застереження щодо викори�
стання вакцини вірусу кору і краснухи живої
U.S.P., що планують імунізувати 8 мільйонів
українців у віці від 15 до 29 років. “Ця вак�
цина особливо небезпечна в період зачат�
тя, тому вже через рік у нашій країні поч�
нуть народжуватися хворі і понівечені діти.
Це – непоправний удар по генофонду нації”,
– зазначив Костилєв.

А лікар�педіатр Наталія Коломієць зая�
вила, що Україну хочуть зробити заслоном
для кору, краснухи і туберкульозу в Європі,
а обов’язкова вакцинація не принесе очіку�
ваних результатів. “Адже фахівцями дове�
дено, що найбільш надійний імунітет до
інфекції виробляється, коли людина перех�
воріє на цю хворобу. Хочу звернути увагу і
на те, що згадана вакцина вирощена на клі�
тинах абортованих плодів ембріонів, так що
даний клітинний матеріал може бути засія�
ний іншими вірусами, які викликають гене�
тичні та онкогенетичні захворювання”, –
заявила лікар.

Фахівці також звернули увагу населен�
ня на те, що дана вакцина має низку побіч�
них ефектів, таких як, лихоманка, артралгія
(біль у суглобах) серед дівчат�підлітків і
жінок, енцефаліти, ймовірні також анафіла�
ктичні реакції.

Ситуацію коментує і біолог Тамара Ве�
берова, яка стверджує, що імунітет, який
формується після щеплень, не гарантує за�
хисту від зараження і діє досить короткий
період часу, а не все життя, як це декларує�
ться. На її думку, керованість хвороби вак�
цинами – поняття помилкове, тому що на
зміну епідеміям приходять хвороби, які вби�
вають людину повільно: рак, СНІД, синдром
хронічної втоми. Їхній розвиток вчені пов’я�
зують із щепленнями від різноманітних хво�
роб, сказала вона.

Я.Табачник і С.Бабушкін на Місто�
будівній раді
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ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ВИЛАЗИТЬ ЗІ ЗВАЛИЩ

13 серпня Дніпропетровська міська
рада на черговій, 18�ій сесії, ухвалила рі�
шення додатково спрямувати 500 тис.
грн. з місцевого бюджету на ліквідацію
стихійних звалищ побутових відходів у
місті.

За словами голови постійної комісії
міської ради з питань соціально�еконо�
мічного розвитку, бюджету і фінансів
Ірини Шайхутдінової, додаткові кошти на
зазначені цілі виділені за рахунок пере�
виконання показників міського бюдже�
ту Дніпропетровська за перше півріччя
2007 року на 48,6 млн. грн. (понад12%).

З початку поточного року міська вла�
да та низка громадських організацій за�
явили, що у Дніпропетровську виникла
критична ситуація з вивезенням та утилі�
зацією твердих побутових відходів
(ТПВ). У червні до вивезення ТПВ в од�
ному з районів міста було залучено київ�
ську компанію «Грінко».

УМВС в області. “Смерть настала у ре�
зультаті вогнепального поранення через
необережне поводження з рушницею”,
– сказав працівник Центру громадсь�
ких зв’язків.

За даними правоохоронців, С. Ко�
вальов був знайдений мертвим з озна�
ками вогнепального поранення. За вер�
сією міліції, він нахилився добити пора�
нену качку і несподівано вистрелила ру�
шниця. Чоловік отримав смертельне по�
ранення дробом 5�го калібру в область
печінки. Свідків події немає. Проте пра�
воохоронці зазначають, що криміналь�
на справа не буде порушена, оскільки
трапився нещасний випадок. Розсліду�
вання обставин цього випадку триває.

“ДРУЖБА” ЗЛАМАЛАСЯ
17 серпня в результаті технічної

аварії була пошкоджена система упра�
вління трансформаторної підстанції на�
сосно�перекачувальної станції «Чижо�
вка» (Житомирська область), яка роз�
ташована на ділянці Мозир�Броди наф�
топроводу «Дружба». Про це УНІАН
повідомили в прес�службі ВАТ “Укрт�
ранснафта”. Компанія зазначає, що у
зв’язку з цим було припинене транспо�
ртування нафти нафтопроводом «Дру�
жба». В результаті інциденту ніхто не
постраждав, небезпеки для навколиш�
нього середовища немає.

Åêîâ³ñò³

О.КУЗЬМУК – НЕВІГЛАС?
Нагадаємо, що16 липня в Буському

районі Львівської обл. на залізничному
перегоні Красне�Броди поблизу
станції Ожидів Львівської залізниці в
результаті нез’ясованих обставин ві�
дбулася аварія вантажного потягу.

17 серпня. Віце�прем’єр�міністр Ук�
раїни Олександр Кузьмук особисто ро�
зпорядився гасити водою з піноутворе�
нням жовтий фосфор під час аварії ван�
тажного потягу під Львовом, усвідом�
люючи, що це заборонено інструкцією.
Про це він заявив на прес�конференції у
Києві. “Я не можу не сказати вам, що у
перші години аварії я прийняв рішення
гасити (фосфор) водою. Я розумів і
знав, що це не той спосіб, який потрі�
бен, але іншого не було”, – сказав
О.Кузьмук. За його словами, у інструкції
щодо жовтого фосфору також написа�
но, що при нагріванні цистерни вибуха�
ють, і саме тому для їх охолодження
було застосовано воду. “Я сам став біля
цистерн і стояв до тих пір, поки вони не
були охолоджені”, – сказав віце�пре�
м’єр. О.Кузьмук додав, що таке рішен�
ня він приймав на підставі моделі вибу�
ху жовтого фосфору, розробленої Льві�
вським університетом. “Якби вибухну�
ло 10 цистерн, продуктами горіння була
б уражена територія радіусом 180 км, і
зона суцільного вогню була б у радіусі
5 км, тому перше питання – і це непрос�
те було для мене рішення – охолодже�
ння цистерн”, – пояснив він.

Однак спеціалісти заявляли, фосфор
неможливо і небезпечно гасити водою,
оскільки при горінні він починає реагу�
вати з водою, внаслідок чого утворює�
ться високотоксичний газ фосфін (PH3),
який ще й самозаймається на повітрі.
Хіміки наголошували, що фосфор нео�
бхідно було гасити піною або піском.

 ДОНЕЧЧИНА ФОНИТЬ!
11 серпня. Кваліфікаційний рівень

надзвичайної ситуації на промислово�
му полігоні під Константинівкою До�
нецької області підвищений з об’єкто�
вого до регіонального.

Як повідомляє Головне облуправлін�
ня МНС в Донецькій області, у зв’язку з
перекваліфікацією рівня аварії на лікві�
дацію надзвичайної ситуації буде виділе�
но більше 19 мільйонів гривень з держа�
вного резервного фонду. Нагадаємо, 17
квітня 2007 року на території промисло�
вого полігону на землях Ільїчевської сі�
льської ради в Константинівському ра�
йоні Донецької області були виявлені ді�
лянки з підвищеними рівнями радіоакти�
вності. Гамма�фон на ділянці склав по�
над 3000 мкр/час при природних фоно�
вих показниках радіоактивності в Доне�
цькій області до 25 мкр/час.

Максимальне радіоактивне випромі�
нювання на Ільїчевському полігоні Доне�
цької області в 28 тисяч разів перевищує
норму. Джерелом випромінювання є ра�
діоактивний елемент Цезій�137.

ЖЕРТВА ПОЛЮВАННЯ
13 серпня. Начальник головного Де�

ржавного управління охорони, викорис�
тання й відтворення водних живих ресу�
рсів і регулювання рибальства в Чернігі�
вській області 34�річний Сергій Коваль�
ов загинув у день відкриття мисливсько�
го сезону поблизу села Дніпровське Че�
рнігівського району, повідомили у ЦГЗ

“ЗОНА” У ЗОНІ УВАГИ
Президент України Віктор Ющенко

підписав Указ “Про деякі заходи щодо
перетворення об’єкта “Укриття” на еко�
логічно безпечну систему”. Кабінету Мі�
ністрів доручено розробити за участю
Національної академії наук України і зат�
вердити перелік першочергових робіт за
Планом здійснення заходів на об’єкті
“Укриття”, зокрема у сфері поводження
з рідкими радіоактивними відходами та
щодо моніторингу стану паливовмісних
матеріалів цього об’єкта, які мають бути
виконані у 2008�2012 роках.

Указ виданий з метою прискорення
виконання рішення РНБО України від 15
червня 2007 р. “Про стан реалізації захо�
дів щодо зняття з експлуатації Чорноби�
льської АЕС та перетворення об’єкта
“Укриття” на екологічно безпечну систе�
му”, введеного в дію Указом Президен�
та від 20 липня 2007 р.

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА
ОГОВТУЄТЬСЯ?

Британський еколог Джим Сміт на
сторінках журналу Biology Letters пові�
домив про те, що, на його думку, жива
природа в чорнобильській зоні відчуже�
ння вже значною мірою оговталася після
аварії на ЧАЕС.

Суперечки про те, як підвищена раді�
ація впливає на екосистему в зоні відчу�
ження, ведуться давно і єдиної думки з
даного питання поки немає.

Одні екологи вважають, що живі ор�
ганізми в зоні як і раніше зазнають шкід�
ливого впливу, інші вважають, що радіа�
ція вже не здійснює істотного впливу на
природу, а треті – що відсутність благо�
творного впливу людини перевершує не�
гативний уплив радіації.

Раніше група французьких і америка�
нських вчених опублікувала в Biology
Letters статтю, в якій доводилося, що на�
віть птахи віддають перевагу районам
зони з найнижчим рівнем радіації, уника�
ючи найбільш заражених місць.

На це еколог Сміт заявив, що виснов�
ки вчених невірні, оскільки вони не вра�
ховували багато інших чинників. Наприк�
лад, мала чисельність таких птахів як сі�
льська ластівка (Hirindo Rustica) може
бути викликана відсутністю людей:
сільські ластівки, як правило, живуть і
розмножуються на жилих фермах.

Сміт доводить, що загальна шкода від
чорнобильської катастрофи перебільше�
на. Так, на людей евакуація та психоло�
гічні травми, пов’язані з нею, вплинули
значно більше, ніж саме зараження.

Еколог підкреслює, що в зону доб�
ровільно переселяються рідкісні й
близькі до зникнення види тварин, тому
він робить висновок, що природа вже
оговтується від катастрофи.
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ТРАГЕДІЯ У ХАРКІВСЬКОМУ

ЗООПАРКУ
Вересень. 4 дорослі козулі і двоє ма�

люків загинули у Харківському зоопар�
ку, злякавшись собак.

«Вночі біля їхнього вольєру почали
гавкати собаки. Козулі – дуже лякливі.
У дикому світі, вони зразу тікають від
небезпеки, а тут стали битися об клітку»,
– повідомив директор зоопарку Олек�
сій Григор’єв.

За словами директора зоопарку, до�
рослі козулі загинули, розбившись об
стіни вольєру, а у малюків від переляку
розірвалося серце.

Тепер у харківському зоопарку за�
лишився лише самець козулі – у злоща�
сну ніч він був в іншому вольєрі.

КИЇВСЬКІ БЮВЕТИ
НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?

Київські бювети небезпечні для
здоров’я – з такою тезою виступив у
газеті «Сегодня» перший заступник Ки�
ївської мерії Анатолій Голубченко.
Якість води у бюветах, за його слова�
ми, небезпечніша, ніж з�під крану.  Що
ж, з ним варто посперечатися. Якщо за
словами Голубченка, якість води у бю�
ветах, тобто з глибин різних періодів,
«необов’язково чиста», то дещо дис�
кусійним встає питання щодо масової
розробки артезіанських свердловин й
надалі. Так, вода з бюветів, «на жаль»,
переважно чиста, зазначають праців�
ники СЕС. Проте вона надто кальцино�
вана, тобто з домішками різних солей.
У світовій практиці мало наукових дос�
ліджень щодо їх впливу на організм
людини. Проте, щодо відсутності бак�
терій та радіонуклідів достеменно ві�
домо, що вона чистіша на відміну від
води «з�під крану».

Інша справа, що пан Голубченко ро�
зглядає питання щодо масової розро�
бки підземних горизонтів облаштуван�
ня кюветів артезіанської води. «З точ�
ки зору стратегічного підходу до за�
пасів підземних вод я б додав їх до
стратегічних запасів держави і передав
би цей мобрезерв до їх бронювання на
видобуток. Прийдуть інші покоління і
вони згадають, яким чином ми корис�
тувалися цими стратегічними запаса�
ми».

Довідка і коментар. За останніми
даними різних джерел «резервний за�
пас» води Україна використала понад
20 відсотків. Дивує лише те, що його
використовують для повсякденних по�
треб. Чомусь після Чорнобильської
аварії 1986 року бювети не було відк�
рито. Лише зараз. І практично не роз�
робляються вони у районах, що потен�
ційно знаходяться під загрозою різних
забруднень. То що означає виступ пана
Голубченка?

зьких цифрових погодних станцій La
Crosse, розрахованих на домашнє зас�
тосування.  Метеодані оброблялися шля�
хом розрахунків за спеціальним алгори�
тмом, що і визначив найбільш ймовірні
зміни українського клімату в найближчі
10 років.

Для України прийдешнє потепління
принесе як позитивні, так і негативні мо�
менти. Ріст температури й вологості по�
зитивно позначиться на активному роз�
витку нових видів флори, невластивої
сьогодні українським широтам. Однак
негативних наслідків буде значно біль�
ше.

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛІННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Група незалежних українських екс�
пертів в області вивчення кліматичних
змін представила результати дослідже�
ння про вплив глобального потепління
на погодну карту України, повідомляє
прес�служба компанії Південь�Конт�
ракт.

На думку експертів, протягом  нас�
тупного десятиліття середньостатисти�
чна температура в Україні зросте на 0,2
градуси за Цельсієм. Тільки цього року
середні  показники в період з грудня по
лютий перевищували норму на 0,7 гра�
дуси за Цельсієм. У майбутньому така
тенденція буде зберігатися, не виклю�
чена й можливість прискорення темпів
підвищення температури  до 1,1 граду�
са.

Повідомляється також, що таке по�
тепління клімату призведе до різких пе�
репадів тиску, що стане причиною збі�
льшення частоти появи ураганних вітрів,
сильних опадів, які супроводжуватиму�
ться паводками. З подібними проблема�
ми зіштовхнуться західні,  частково пі�
внічні й центральні райони України.

Східний регіон навпаки буде пере�
бувати переважно в зоні високого тис�
ку, що призведе до досягнення рекорд�
но високих температур, як у літні місяці,
так і у зимову пору року.

Погода південних областей також
буде спекотною й сухою. Кримський пі�
вострів, на думку експертів, найближ�
чим часом  очікує справжній тропічний
клімат � висока вологість і температу�
ра, а також збільшення сили штормо�
вих вітрів.

Інформація про температурні коли�
вання збиралася експертами протягом
декількох років у всіх областях України,
повідомляє прес�служба компанії Пів�
день�Контракт.

Дані про рівень атмосферного тис�
ку, силу й напрямку вітру, температурні
показання, а також коефіцієнти вологості
щодня визначалися індивідуально для
кожного регіону за допомогою францу�
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ЛІСОВА ПОЖЕЖА
СПАЛИЛА 50 ГА

12 серпня о 13.30 в Луганській області
на території Ровеньківського лісництва
виникла пожежа листяного лісу (віком 40
років) на площі близько 50 га. Як повідо�
мили УНІАН у прес�службі Міністерства
з питань надзвичайних ситуацій, о 20�й
год. пожежу локалізовано. Жертв та по�
страждалих немає. Станом на 7.00 13 се�
рпня ліквідація пожежі триває. До гасін�
ня залучено 38 осіб та 7 одиниць техніки.
Причина пожежі встановлюється.

ЖИТЕЛІВ ДОНЕЧЧИНИ
 АТАКУЮТЬ ПАЦЮКИ

7 вересня. У Донецькій області поча�
стішали випадки нападу гризунів, що є
носіями небезпечних захворювань, на
людей, пише щоденна ранкова газета “15
минут�Донецьк”.

Як розповіла Вікторія Сусідко, нача�
льник епідвідділу СЕС Донецька, пацю�
ки, які переносять бактерії смертельно
небезпечних хвороб, активізувалися й в
обласному центрі: “До вересня ми заре�
єстрували в Донецьку вже три випадки
зараження від гризунів лептоспірозом,
а один – смертельний, хоча торік за цей
період був лише один потерпілий”.

Другого вересня пацюк вкусив 9�річ�
ного жителя Макіївки – хлопчик проки�
нувся вночі від того, що величезний гри�
зун вкусив його за палець. Хлопчика до�
велося госпіталізувати – зараз лікарі че�
кають, поки заживуть рани й роблять ди�
тині уколи від сказу, повідомляє видан�
ня.

За словами Сусідко, збудник лепто�
спірозу може вразити людину не тільки
після укусу пацюка. Такі бактерії попа�
дають в організм навіть крізь неушко�
джену шкіру – наприклад, коли людина
скупається у водоймі, де побували тва�
рини�носії. Крім того, вони можуть над�
кусити вашу їжу на пікніку, і продукти теж
стануть зараженими.

Лікарі попереджають, що навіть при
найменшій підозрі на такий контакт вар�
то бути дуже обережним – від цієї смер�
тельної хвороби не існує вакцини, а сим�
птоми лептоспірозу дуже схожі на зви�
чайний грип. Хворого мучить висока те�
мпература, слабкість, “ломота” у м’язах,
і він за звичкою п’є аспірин або йде до
терапевта.

Але тут допоможуть тільки інтенсивні
дії медиків, тому хворих лептоспірозом
обов’язково госпіталізують в інфекційні
відділення. А якщо хірург вчасно не при�
значить правильне лікування, в організмі
відбуваються серйозні зміни – порушу�
ється робота нирок, і цілком можливий
летальний результат.

Утім, за словами лікарів, ця специфі�
чна хвороба далеко не єдина неприєм�
ність, якою може обернутися близька
зустріч із пацюками. Гризуни переносять
ще одну інфекцію – хворобу Садоку.
Правда, вона передається лише при уку�
сах, а сам хворий не представляє небез�
пеки для навколишніх. В укушеного по�

чинається лихоманка й розпухання тих
лімфовузлів, які перебувають найближ�
че до рани.

Навіть короткий контакт із зубами
пацюка, навіть якщо він не переносить
лептоспіроз або Садоку, гарантує пор�
цію уколів – у циркулярах лікарів ці гри�
зуни значаться переносниками сказу.
Тому покусаній людині призначають по�
рцію уколів. “Зараз це вже не 90 уколів
відразу, як було раніше – досить зроби�
ти всього 6 щеплень із інтервалами: про�
цедура розтягується на три місяці. Але
уникнути цього не можна”, – попереджає
Сусідко.
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НА ЧЕРНІГІВЩИНІ НОВИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРШРУТ
В Козелецькому районі Чернігівщи�

ни, на території регіонального ландша�
фтного парку “Міжрічинський” відбу�
лась презентація еколого�пізнавальної
стежки з охорони водних ресурсів “Від
Десни до Дніпра”. Маршрут екологічної
стежки, розроблений дирекцією парку
та фахівцями Деснянського басейново�
го управління водних ресурсів, сплано�
вано так, щоб подорожуючі побачили не
тільки наймальовничіші куточки Козеле�
ччини, а й дивовижні пам’ятки природи,
як то Бондарівське Болото, озеро “Свя�
те”, озеро “Солонецьке”, віковий дуб,
якому вже понад 500 років.  Створення
такої стежки, вважають екологи, є важ�
ливим кроком до розвитку екологічно�
го туризму, сприятиме охороні навколи�
шнього природного середовища та еко�
логічному вихованню підростаючого
покоління.

ПАРК “ВИЖНИЦЬКИЙ”
РОЗШИРЮВАТИМЕТЬСЯ.
 4 вересня 2007 року.
 N 818/2007

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
“Про розширення території націона�

льного природного парку “Вижницький”
З метою збереження, відтворення та

раціонального використання типових та
унікальних природних комплексів Буко�
винських Карпат, що мають важливе при�
родоохоронне, наукове, естетичне, рек�
реаційне та оздоровче значення, поста�
новляю:

1. На часткову зміну частини другої
статті 1 Указу Президента України від 30
серпня 1995 року N 810 “Про створення
національного природного парку “Виж�
ницький” розширити територію націона�
льного природного парку “Вижницький”,
збільшивши площу його земель на 3309,6
гектара, в тому числі 1243,5 гектара зе�
мель, що вилучаються в установленому
порядку та надаються йому у постійне
користування, та 2066,1 гектара земель,
що включаються до його складу без ви�
лучення у землекористувачів (додатки N
1 та N 2).

ТЕРНОПІЛЬЩИНА
 ЕКОЛОГІЗУЄТЬСЯ

“Тернопільщина – регіон чистого
природного середовища, культури, ту�

Довідка. Регіональний ландшафт�
ний парк “Міжрічинський” створений на
території Козелецького та Чернігів�
ського районів у 2002 році. Включає в
себе понад 100 тис. га лісів, боліт, сі�
льгоспугідь, розпайованих земель. На
його території знаходиться 2 із 23 во�
дно�болотних угідь України, що визна�
чені як перспективні для внесення до
Рамсарського списку угідь, які перебу�
вають під охороною “Конвенції про
водно�болотні угіддя і мають міжна�
родне значення, як середовище існува�
ння птахів”. Також у парку виявлено
місцезростання 21 виду рідкісних рос�
лин, занесених до Червоної книги Укра�
їни, зустрічається 28 “червонокниж�
них” видів тварин.

ризму та рекреації”. Саме так – вперше
серед стратегічних напрямів розвитку
області на період до 2015 року визначе�
но групу основних пріоритетів Тернопі�
льської області. До програми соціально�
економічного та культурного розвитку
області досі ще ніколи не включали роз�
діл “Охорона навколишнього середови�
ща”. А тепер це зроблено. Також  фа�
хівці завершили розробку проектів об�
ласної програми з охорони довкілля, ра�
ціонального природокористування та
екологічної безпеки до 2010 року. Спі�
льно з облуправлінням агропромислово�
го розвитку розроблено регіональні
програми поводження з непридатними та
забороненими пестицидами.

У СІДНЕЇ – СВЯТКОВІ
ОБІДИ ДЛЯ ТВАРИН

 Разом із людьми готуються до Різд�
ва і тварини. У зоопарку Сіднея напере�
додні свят влаштовують святкові обіди
для братів наших менших.

Для жирафів власники парку спору�
дили різдвяну ялинку із ласощами – се�
ред її гілок повісили смачні яблука. Вед�
медям їжу принесли у подарункових ко�
робках. Клишоноги бавилися, розгорта�
ючи стрічки й паперові обгортки. А авс�
тралійських шипанзе господарі парку

СОНЯЧНІ ВЕДМЕДІ ПІД
ЗАГРОЗОЮ ВИМИРАННЯ
Сонячні ведмеді, що мешкають в Пі�

вденно�східній Азії, найменші ведмеді в
світі, під загрозою вимирання, заявив
Всесвітній союз охорони природи.

12 листопада, сонячні ведмеді були
переведені експертами  в категорію ура�
зливих тварин. За даними Всесвітнього
союзу охорони природи, з восьми відо�
мих видів ведмедів шістьом  загрожує
вимирання.

Експерти повідомляють, що поголі�
в’я сонячних ведмедів за останні 30 ро�
ків скоротилося на 30%. Головна причи�
на – полювання і руйнування місць їхньо�
го існування.

Сонячні ведмеді живуть у лісах, які в
багатьох місцях вирубуються. Там, де
цього не відбувається, шкоди популяції
завдають браконьєри.

Сонячний ведмідь отримав своє ім’я
завдяки великій білуватій або рудій
плямі, яка формою нагадує схід сонця.
У довжину сонячний ведмідь не переви�

розважають кольоровими брилами кри�
ги. Адже, в Австралії зараз літо, і справ�
жнього снігу на Різдво тут не буває.

щує 1,5 м, висота в загривку складає
всього 50�70 см, маса 27�65 кілограмів.

Раніше китайські зоологи заявили, що
ще одному вимираючому виду – китай�
ським пандам – загрожує голод через
активне цвітіння бамбука – основної їжі
їхнього раціону. Оскільки багато видів
бамбука квітне лише один  раз протягом
життя і після плодоношення гине, то наз�
ріває ситуація, коли тваринам нічого
буде їсти, попереджають китайські вчені,
підкреслюючи, що намагаються знайти
спосіб, як допомогти пандам розширити
свій харчовий раціон.

БЕЗСТРАШНА МИША
Японські вчені виростили мишей, які

не бояться котів. Виявляється, миші бо�
яться котів генетично.

Дослідникам Токійського університе�
ту вдалося знайти та відключити ген в ми�
шачому коді, якій асоціюють котячий
запах із загрозою.
Виведені гризуни те�
пер дуже спокійно
ставляться до котів,
підійти та понюхати
одвічного ворога
для такої миші – зо�
всім не проблема.

Ñâ³ò ïðèðîäè
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ВН: ДАМБА ЧИ АМБА
14 листопада
Для боротьби з екологічною катаст�

рофою між островом і косою Тузла, мо�
жливо, доведеться будувати дамбу, пише
російське видання “Время
новостей”.

До боротьби з наслідка�
ми шторму в Керченській
протоці за дорученням пре�
зидента Росії підключився
прем’єр Віктор Зубков, який
висадився з урядовим деса�
нтом на місці трагедії. Він до�
ручив ліквідувати основні на�
слідки катастрофи за тиждень.

 За його даними, “за вчорашній день
було прибрано 160 тон мазуту”. “Однак
працює наразі небагато — близько 600
осіб і 40 одиниць техніки”, — поскаржи�
вся прем’єр. Він підкреслив, що “поста�
влено завдання збільшити кількість лю�
дей впродовж двох днів до 2�2,5 тис. і
значно збільшити кількість техніки”.

Прем’єр повідомив, що “поставлено
завдання з відкачки мазуту з затонуло�
го танкера”.

Прем’єр також зауважив, що збиток
екології керченській акваторії буде під�
рахований впродовж тижня. За підсум�
ками цієї роботи судновласникам мо�
жуть бути пред’явлені позови на відшко�
дування збитку. Зараз, за даними глави
кабінету міністрів, готується техніка для
того, щоб підняти з дна затонулі контей�
нери із сіркою, однак наразі погодні умо�
ви не дозволяють цього зробити.

Говорячи про причини подій в Кер�
ченській протоці, п. Зубков заявив: “Тре�
ба сказати, що причина трагедії, звичай�
но, несприятливі погодні умови, але на
це звалювати всю провину, напевно, не
можна. Треба розібратися, чи це фата�
льна неминучість, чи це неоперативні і
несвоєчасні дії служб, чи то розрахунок
на російське “а раптом”.

Головна причина екологічної катаст�
рофи, що насувається – нафтопродук�
ти, в основному мазут, що потрапив у
воду з танкера «Волгонефть�139», який
розломився на дві частини. Якщо напе�
редодні повідомлялося, що з танкера в
море потрапило близько 1 тис. 300 тон
мазуту, то вчора в штабі з ліквідації нас�
лідків стихійного лиха говорили вже про
2 тис. тон. Кормова і носова частини тан�
кера залишаються на обмілинах. Іншим
судам підійти до них і відкачати паливо
не вдається через сильні хвилі. Зважаю�
чи на все, мазут з розірваного теплохо�
да продовжує виливатися. Зараз нафто�
продукти, що збиваються хвилями в гру�
дки, рухаються убік Азовського моря, і,
за словами Митволі, зупинити цей смер�
тоносний для всієї морської живності
потік можна тільки одним чином – тер�
міновим будівництвом трьохсотметрової
дамби, яка повністю перекриє протоку
між островом Тузла і косою Тузла й ут�
ворить затоку. Причому, як підкреслює
Олег Митволь, стояти ця загата має не
менш п’яти років.

...Зараз мазут не тільки виноситься
течією в Азовське море, але й інтенсив�
но викидається хвилями на береги всієї
Керченської протоки, і навіть далі. Як
повідомляють активісти громадської

організації «Екологічна вахта по Північ�
ному Кавказу», які обстежували береги
протоки, шматки мазуту вкривають коси
Тузла і Чушка, узбережжя біля селищ
Ілліч і Приазовське. На узбережжі Азо�
вського моря мазут дійшов до мису Ка�

м’яний. А на уз�
бережжі Чорно�
го моря він уже
забруднив пляж
бази відпочинку
«Смолоскип»,
розташованої
поруч із сели�
щем Хвиля в пі�
вденній частині

Таманського півострова.
До речі, з’ясувалося, що в районі

немає місць, де можна було б безпечно
для навколишнього середовища закопа�
ти стільки мазуту. Крім того, терміново
треба робити могильники для похован�
ня птахів. За оцінками екологів, у зоні
лиха від нафтопродуктів, що розлилися,
уже загинуло близько 30 тис. птахів і при�
наймні стільки ж неминуче загине ще.

Варто зауважити, територія, що заб�
руднена, є заповідною. Уся коса Чушка
входить до складу територій, які особ�
ливо охороняються та мають федера�
льне значення. Цей заповідник був ство�
рений насамперед для охорони зимую�
чих тут птахів...

Як вважає координатор «Екологіч�
ної вахти по Північному Кавказу» Анд�
рій Рудомаха, причину трагедії треба
шукати в тому, що в Керченській про�
тоці в 1999 році в складі російського
порту «Кавказ» був організований так
званий рейдовий перевантажувальний
комплекс (район) «Таманський» – фак�
тично новий «плавучий» нафтохімічний
порт, через який за примітивною техно�
логією з борта на борт почалася масова
перевалка нафти, нафтопродуктів, сір�
ки і добрив з маломірних судів на круп�
нотоннажні.Український порт Керч та�
кож почав подібну рейдову перевалку
на якірній стоянці №450 у 2001 році.

У результаті в Керченській протоці
на рейді постійно знаходиться велика кі�
лькість судів з небезпечними вантажа�
ми. Причому ні в порту «Кавказ», ні в
Керченському порту не були організо�
вані ефективні системи ліквідації аварій�
них розливів нафти, ці порти не були за�
безпечені необхідними технічними засо�
бами для збору нафтопродуктів.

НАСЛІДКИ АВАРІЇ
16 листопада. Тривають роботи з очи�

щення берегової лінії острова Коса Туз�
ла від нафтопродуктів, які потрапили на
берег внаслідок корабельних аварій у
Керченській протоці.

Як повідомили у прес�службі Голов�
ного управління МНС України в АРК, вже
зібрано нафтопродуктів (у суміші з піс�
ком і водоростями) загальною масою
понад 350 тон.

Усього забруднено близько 4 кіло�
метрів берегової смуги, шириною від 10
до 60 метрів.

«Зібрані нафтопродукти завантажу�
ватимуться на російську баржу, й утилі�
зуватимуться на території Росії», – заз�
начають рятувальники.

Напередодні, 15 листопада, в районі
керченського селища Жуківка на бере�
говій лінії були проведені роботи зі зби�
рання фрагментів нафтопродуктів. Зіб�
рано 120 мішків, очищено 300 метрів бе�
регової лінії. Підрозділ Мінтрасзв’язку і
представники Керченського міського ви�
конавчого комітету в Жуківці провели
очищення близько 150 метрів берегової
смуги від нафтопродуктів. Зібрано і ви�
везено нафтопродуктів (у суміші з піс�
ком і водоростями) близько 8 тон.

Як повідомлялося, 11 листопада че�
рез шторм у Керченській протоці пост�
раждали понад десять суден, внаслідок
чого в морі опинилося близько 1,2 ти�
сячі тон мазуту, а також 6,8 тисячі тон
сірки.

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ
КАТАСТРОФИ – 10 РОКІВ
Ліквідація наслідків екологічної ка�

тастрофи в Керченській протоці між Азо�
вським і Чорним морем триватиме прак�
тично 10 років, а для очищення води і
узбережжя буде потрібно не менше 4
млрд. російських рублів (близько 63
млн.), пише в своїй редакційній статті по�
льське видання Gazeta Wyborcza.

Саме таку оцінку дали фахівці з між�
народної екологічної групи “Екозахист”.

Інші експерти стверджують, що нас�
лідки катастрофи відчуватимуться в при�
бережній зоні впродовж десятиліть.

За даними українських прикордонних
служб, унаслідок шторму в Керченській
протоці в неділю постраждали 15 суден,
п’ять з яких – чотири російські кораблі і
один грузинський – затонули, а ще шість
сіли на мілину, зокрема дві російські
баржі, кран і три суховантажі: два туре�
цьких і один український.

У цілому, постраждало 85 моряків, з
яких 65 удалося врятувати. Тривають
пошуки тих 20 осіб, що залишилися – по�
відомило у вівторок агентство РІА “Но�
вини”.

Українські джерела повідомили, що
із затонулих кораблів у воду потрапило
більше 1 тони мазуту і майже 4,500 тон
сірки.

Регіональне представництво росій�
ського міністерства з надзвичайних си�
туацій повідомило, що з танкера “Вол�
га�Нафта”, який розколовся надвоє на
рейді в російському порту “Кавказ”, в
Керченську протоку витекло 2,000 тон
мазуту.

У понеділок влада Красноярського
краю повідомила, що на узбережжі Чо�
рного моря в районі Керченської прото�
ки масово гине птиця. За їхніми оцінка�
ми, загинуло вже 30 000 птахів, а ще сті�
льки ж обліплено мазутом. Також гине
риба і планктон.

Êåð÷åíñüêà òðàãåä³ÿ
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КРИМУ ЗАГРОЖУЄ ДРУГИЙ
ЧОРНОБИЛЬ?

Екологічна громадськість заявляє,
що розлив нафтопродуктів у Керчен�
ській протоці може серйозно позначи�
тися на курортній привабливості Кри�
мського півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, на
прес�конференції в Сімферополі еколо�
ги і «зелені» заявили, що нафтова пляма
дрейфує і вже розтягнулася вздовж уз�
бережжя Південного берега Криму.

«Багато хто помилково думає, що
пляма не може піти по контуру Кримсь�
кого узбережжя через ту просту причи�
ну, що вітер був з іншого боку, але чо�
мусь не враховується той чинник, що в
морі є течії, які можуть рознести цю пля�
му по всьому узбережжю», – заявила
керівник секретаріату Партії зелених Ук�
раїни Наталя Коваль.

Екологи стверджують, якщо сьогодні
не вжити термінових заходів, то пляжі
ПБК можуть опинитися під загрозою за�
бруднення, а значить, курортний сезон в
Криму може бути зірваний, причому не
тільки в 2008 році. «На сьогоднішній день
є загроза того, що курортні сезони бу�
дуть зірвані протягом трьох, чотирьох,
п‘яти років», – зазначила Н.Коваль.

У свою чергу професор, експерт НАН
України Володимир Захматов заявив, що
«поки нафта плаває в морі – це ще півбі�
ди, коли нафта викидається на берег –
це дуже велика біда». За його даними
вже сьогодні в Керчі під шаром піску на
пляжі є «конгломерати нафти». «Чим це
загрожує? Пригріє сонечко, вона (наф�
та) розтечеться, виступить вгору», – ска�
зав він, додавши, що для отруєння від�
почиваючих на пляжі буде досить і неве�
ликого джерела.

Експерт стверджує, що «катастрофа
в Криму найближча за масштабами до
Чорнобильської катастрофи, порівняна
з усім тим, що відбулося в Україні після
Чорнобиля». «Я абсолютно готовий від�
повідати за свої слова перед будь�якою
аудиторією», – підкреслив В. Захматов.

раунду переговорів делегацій України і
Російської Федерації з розмежування
Азовського і Чорного морів та Керчен�
ської протоки, що відбувся 28�29 листо�
пада.

Делегації також доручили експертам
узгодити проект лінії розмежування те�
риторіальних морів, континентального
шельфу і виключних економічних зон у
Чорному морі, відобразивши її на кар�
то�схемі.

Сторони обговорили деякі аспекти
підготовки двосторонніх угод, які регу�
люватимуть питання судноплавства, ри�
бальства і захисту морського середови�
ща та екологічної безпеки в Азовському
і Чорному морях та Керченській протоці.

За результатами переговорів глава
делегації України Віктор Кирик і глава
делегації Російської Федерації Валерій
Кеняйкін підписали відповідний Прото�
кол.

Україна і Росія провели більше 20
раундів переговорів з розмежування
акваторій Азовського і Чорного морів.
5 червня ц.р. на засіданні підкомісії з пи�
тань азово�керченського врегулювання
комісії Ющенко – Путін було узгоджено
текст проекту договору про розмежу�
вання Чорного моря.

Однак, через те, що всі договори
планується підписувати єдиним пакетом,
дата підписання угоди невідома. Проте
політологи вважають, що суть врегулю�
вання криється в амбіціях двох країн, а
не в технічних моментах.

Як відомо, Київ наполягав на тому,
щоб провести кордон в Керченській про�
тоці по лінії, існуючій між двома респуб�
ліками за часів СРСР.

Натомість, Росія прагнула, щоб у
жодної зі сторін не було одноосібного
контролю над Керченською протокою, і
обидві держави мали доступ до навіга�
ційного проходу.

справ України Анд�
рій Дещиця. За його
словами, якщо Ро�
сія не надасть інфо�
рмації щодо ванта�
жу кораблів, які за�
тонули у Керченсь�
кій протоці під час
шторму, Україна
вимагатиме цього в
судовому порядку.

Проте, Андрій
Дещиця зауважив,
що Київ сподіваєть�
ся – вдаватися до
міжнародних судів
не доведеться і Мо�
сква надасть відо�

мості найближчими днями.
Водночас, стало відомо, що праців�

ники державної Азово�Чорноморської
екологічної інспекції під час проведення
моніторингу Керченської протоки вия�
вили забруднення водної поверхні наф�
топродуктами (окремі плями та плівка
сріблястого кольору) завдовжки до 4
км та шириною до 50 м у районі затопле�
ння носової частини російського танке�
ра «Волгонефть�139».

Водночас, у прес�службі міністерст�
ва охорони навколишнього природного
середовища України повідомили, що
інспектори склали відповідний акт, віді�
брали проби морської води та поінфор�
мували оперативного�чергового штабу
МНС у м. Керчі.

Через складні погодні умови (штор�
мове попередження) у районі затоплен�
ня носової частини танкера «Волго�
нефть�139» підготовчі роботи з відка�
чування нафтопродуктів, підйому і тра�
нспортування цієї частини судна у росій�
ський порт не проводяться.

Нагадаємо, внаслідок шторму што�
рму 11 листопада в Керченській протоці
зазнали краху 5 суден, 8 сіли на мілину.
Серед затонулих суден російський тан�
кер «Волгонефть�139», який розламав�
ся навпіл.  Із нього у море вилилися бли�
зько 2 тисяч тон мазуту. Загалом із за�
тонулих російських суден у море вили�
лось кілька тисяч тон мазуту та, за попе�
редніми даними, близько 7 тисяч тон сі�
рки.

Наслідки аварії російських сухован�
тажів кримські «зелені» називають ка�
тастрофічними.

За попередньою оцінкою експертів
Єврокомісії, забруднення Чорного та
Азовського морів завдаватиме довгот�
ривалої шкоди місцевим екосистемам.

Есперти стверджують, що від розли�
ву нафтопродуктів загинуло близько 15�
18 тисяч птахів, зокрема близько 12 ти�
сяч качок.

Керченською міжрайонною приро�
доохоронною прокуратурою порушено
кримінальну справу за фактом забруд�
нення моря.

За матерiалами УНІАН, 5 канал
УКРАЇНА ПОЗИВАТИМЕТЬСЯ

ПРОТИ РОСІЇ
МЗС України вимагатиме від Росії у

судовому порядку надати інформацію
про вантаж затонулих у Керченській про�
тоці кораблів, якщо російська сторона
не зробить цього добровільно.

Про це 4 грудня, під час брифінгу за�
явив речник міністерства закордонних

ПОГОДЖЕНО КОРДОН
Делегації України та Російської Фе�

дерації на переговорах щодо визначен�
ня морських кордонів погодили прохо�
дження серединної лінії в Азовському
морі. Про це йшлося під час чергового

КЕРЧЕНСЬКА ПРОТОКА –
НАСЛІДКИ

Особовим складом підрозділів МНС,
Міноборони, Мінприроди та працівника�
ми приватного підприємства “Консоль”,
загальною чисельністю 150 чоловік та 16
одиниць техніки, на острові Коса Тузла
та на окремих ділянках Керченського уз�
бережжя продовжують виконуватися
роботи зі збору, завантаження та підго�
товки до вивозу суміші нафтопродуктів
з піском та водоростями. З початку ви�
конання робіт зібрано майже 4 тис. 580 т
суміші, завантажено та відправлено на
утилізацію майже 2 тис. 722 т.  З метою
виявлення нових районів забруднення
співробітниками екологічної інспекції
проводиться постійний моніторинг нав�
колишнього середовища берегової сму�
ги та акваторії Керченської протоки,
Чорного та Азовського морів.  Ситуація
знаходиться під постійним контролем
Штабу з ліквідації наслідків надзвичай�
ної ситуації.



№50 (213) серпень�грудень 2007

КИЇВРАДА РОЗДАЛА ДО
3 ТИС. ГА КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Депутат Київради Віталій Кличко, що
є главою однойменного блоку, розповів
“15 минут”, що він думає про земельні
рішення, котрі були прийняті на сканда�
льно відомій сесії.

� Віталію, скільки загалом земель�
них ділянок і кому роздали депутати
Київради на останній сесії?

� Можу сказати, що за п’ять годин
депутати позитивно розглянули більше
600 питань. Приблизно, на кожне питан�
ня виділялося не більш однієї�двох хви�
лин без обговорення. Загалом, за різни�
ми підрахунками, депутати роздали 2�3
тис. га. Там тільки одне земельне питан�
ня, було на 1,5 тис. га. За чутками, деякі
депутати цю землю оцінюють у суму із
шестьма нулями.

� Ці ділянки роздавалися платно?
� Можу сказати точно, що аукціони

не проводилися. Якщо землі продавали�
ся, то за суто символічною ціною, але я
думаю, що ділянки, котрі віддавалися в
оренду, надалі будуть перепродані ком�
паніям і приватним структурам. Думаю,
що сесія не випадково була призначена
на наступний ранок після проведення па�
рламентських виборів. Сподівалися на
те, що увага громадськості та ЗМІ буде
спрямовано на вибори до Верховної
Ради. І “під шумок” наші політики улаш�
тували безпрецедентний за своїми мас�
штабами “дерибан” київської землі.

� Як Ви вважаєте, які бізнес�струк�
тури стоять за такими рішеннями?

� Я думаю, на це питання вам би зміг
більш детально відповісти секретар Киї�
вради Олесь Довгий. Я не володію та�
кою інформацією, а можу лише здога�
дуватися.

� Як Ви вважаєте, чому депутати
від Нашої України підтримали ці ріше�
ння? З’явилася інформація, що деякі рі�
шення були на користь структур, бли�
зьких до Давида Жванії і Миколи Мар�
тиненка?

� У Київраді брали участь частина
депутатів від Нашої України. Я знаю, що,
начебто, десять осіб від НУ підтримали
ці рішення. Чому вони так вчинили – не
знаю. Але можу сказати, що мені б дуже
хотілося, щоб до влади приходили люди
не з бізнесу, а люди, що будуть відстою�
вати інтереси киян.

� Яких заходів Блок Віталія Кличка
має намір вжити, щоб врегулювати
сформовану ситуацію?

� Ми вже написали відкритий лист
Президентові, подали документи в про�
куратуру і будемо скликати позачерго�
ву сесію, щоб оголосити мораторій на
всі рішення які прийняла дана сесія.

� Чи можна вважати останню се�
сію в Київради легітимною?

� Звичайно, ні. Адже на сесії в понеді�
лок брало участь ледь більше 50 осіб,
що складає менше половини депутатів
Київради. А за земельні питання депута�
ти голосували з використанням карток
своїх колег, що були відсутні. Нам навіть
вдалося кілька карток відібрати, зокре�
ма одну – у Нашої України.

Нагадаємо, у вівторок прихильники
Блоку Віталія Кличка пікетували Секре�
таріат Президента України. Вони вима�
гали від Віктора Ющенка звернути увагу
на ситуацію, котра склалася 1 жовтня в
Київраді.

Нагадаємо, 1 жовтня, відбулося по�
зачергове засідання сесії Київради. На
порядок денний було винесено близько
700 проектів рішень, дві третини з яких
складали земельні питання.

У деяких випадках Олесь Довгий на�
віть не встигав зачитати питання, а депу�
тати вже голосували „за”.

Секретар Київради Олесь Довгий на�
звав це засідання Київради “перемогою
здорового глузду”.

КИЇВСЬКА ВЛАДА ЗНОВУ
ЗАВДАЄ УДАРУ ПРИРОДІ
Один з найцінніших природних об’є�

ктів Києва – заказник «Острів Жуків»
під загрозою цілковитого знищення. Ма�
йже півтори тисячі гектарів недоторка�
ної природи поблизу української столиці,
після рішення сесії Київради, приречені
на цілковите знищення. Заказнику зали�
шили 196 га.

Формально рішення депутатів від 22
серпня 2007 р. про затвердження меж
ландшафтного заказника місцевого зна�
чення «Жуків острів», пройшло під виг�
лядом уточнення меж. Однак, насправді
територія заказника зменшилася у 8 ра�
зів.

Справа в тому, що статус заказника,
який Жуків острів мав з 1999 року, не
дозволяв в його межах здійснювати го�
сподарську діяльність. Ні тобі віллу збу�
дувати, ні хайвей прокласти, ні гольф�
клаб заснувати. А зовсім поряд Конча�
Заспа, де вичерпуються можливості ро�
зширювати VIP–зону, бо більша частина
найдорожчої в Україні землі, на якій ту�
тешня еліта могла б притулити свою ха�
тинку, включена у заказник «Жуків ост�
рів». І осінило шістдесятьох сімох київ�
ських депутатів: «А межі ж заказника в
рішенні 99 року не вказано!».

Їх не турбувало – що детальний опис
меж ландшафтного заказника місцево�
го значення «Жуків острів» з картогра�
фічним матеріалом, містяться в науко�
вому обґрунтуванні, зробленому науко�
вцями Київського національного універ�

ситету імені Тараса Шевченка та Канів�
ського природного заповідника і, що без
нього заснування заказника просто було
б неможливим. Їх не стурбував, також,
ні висновок колег з екологічної комісії,
ні протести громадськості.

Що ж втратили кияни? Заказник є
складовою Дніпровсього екологічного
коридору, всеукраїнської та європейсь�
кої екологічних мереж і відіграє значну
роль у міграції тварин, щодо охорони
яких Україна підписала низку міжнарод�
них угод та конвенцій. Цінність об’єкту
ще й в тому, що його значна площа забе�
зпечувала природне життя орланам–бі�
лохвістам, борсукам, горностаям, вид�
рам, які не терплять близькості людей.
На території Жукового острова є також
багато видів червонокнижних рослин і їх
теж приречено цим безвідповідальним
рішенням на знищення.

8

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – ЛАУРЕАТ
«БУДЯКУ РОКУ�2007»

Всеукраїн�
ська асоціація
г р о м а д с ь к и х
організацій “Ук�
раїнська Гельсі�
нська спілка з
прав людини”
оголосила лау�
реатів щорічної
антипремії “Бу�
дяк року�2007”.

Як повідо�
мив на прес�ко�

нференції в УНІАН голова правління Ук�
раїнської Гельсінської спілки з прав лю�
дини Євген Захаров, цього року антип�
реміями відзначені 5 номінантів.

Зокрема, володарями “Будяку року”
стали перший заступник голови Держав�
ного департаменту України з питань ви�
конання покарань Микола Ільтяй (“за не�
законне насильство щодо засуджених”),
голова Держдепартаменту України з пи�
тань виконання покарань Василь Клинець
(“за абсолютну бездіяльність у випадку
порушення прав людини”), Генеральна
прокуратура України (“за абсолютну бе�
здіяльність у випадку порушення прав
людини”), народний депутат, член Партії
регіонів, колишній голова Департаменту
ресурсного забезпечення МВС Василь
Грицак (“за найбрутальніше втручання в
приватне життя громадян” та “за най�
більш небезпечну законодавчу ініціати�
ву”) та мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬ�
КИЙ (“за незаконне обмеження свобо�
ди пересування”).

Åêîëîã³ÿ ñòîëèö³

КРОВ’Ю ЗА ЗЕМЛЮ
У місті Бориспіль Київської області

невідомі обстріляли будинок Г. Бонда�
ренко, яка в суді відстоює права понад
тисячі селян на власні земельні паї. Вночі
зловмисники нагодували собаку снодій�
ним та відкрили вогонь по вікнах. Насту�
пного після стрілянини дня вона мала
свідчити у суді.

Два тижні тому убили юриста Олега
Шеремета, що захищав селян, у яких зе�
млю вкрали.

Земельний пай Г. Бондаренко разом
із наділами понад тисячі селян опинили�
ся в руках “бізнесменів”.

Адвокат селян Борисполя Віктор
Колбанцев не відкидає замаху на її жит�
тя. «Можливо, ця людина (зловмисник –
Ред.) намагалась стрілити їй в голову, і
коли вона піднялась, вийшов косий вист�
ріл. Куля пройшла поряд, тільки зачепи�
вши тіло. Їй пощастило», – каже Колба�
нцев.

«Це робиться, аби показати нам, що
ви прийдете в суд, ми вас будемо про�
сто відстрілювати, як це було з Олегом
Шереметом», – сказав Віктор Колба�
нцев.
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«ЕНЕРГОАТОМ»
ОПРАВДОВУЄТЬСЯ

НАЕК «Енергоатом» заявляє, що
справа про розкрадання коштів при зді�
йсненні держзакупівель для потреб АЕС
була порушена Службою безпеки Укра�
їни за матеріалами, наданими відомству
за ініціативою самої компанії, говорить�
ся в заяві прес�служби компанії. «Зок�
рема, справа порушена за результатами
наданих матеріалів щодо протиправної
діяльності відокремленого підрозділу
«Атомкомплект» у процесі постачання і
забезпечення товарно�матеріальними ці�
нностями і комплектуючими потреб АЕС
України», – говориться в заяві прес�слу�
жби. При цьому «Енергоатом» зазначає,
що за наданими СБУ та іншими правоо�
хоронними органами матеріалами пору�
шено кримінальні справи не тільки СБУ,
але і слідчими підрозділами Генеральної
прокуратури України, Міністерства вну�
трішніх справ і Державної податкової ад�
міністрації України. Формування зазна�
чених матеріалів відбулося за результа�
тами ревізій і перевірок фінансово�гос�
подарської діяльності компанії в період
2005�2006 рр., які проводилися за ініціа�
тивою нового керівництва «Енергоато�
му». З початку цього року НАЕК «Енер�
гоатом» передала до правоохоронних
органів 28 матеріалів і документів щодо
порушень чинного законодавства відпо�
відно до статті 97 Кримінально�процесу�
ального Кодексу України для ухвалення
відповідних процесуальних рішень. Як
повідомляв УНІАН, сьогодні на брифін�
гу виконуючий обов’язки голови СБУ
Валентин Наливайченко повідомив, що
Служба безпеки України 16 серпня по�
рушила кримінальну справу за фактом
заволодіння грошовими коштами держа�

В.ЯНУКОВИЧ РОЗБУДОВУЄ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Україна має намір приступити до бу�
дівництва четвертого енергоблока на Пі�
вденно�Українській АЕС одночасно зі
створенням третього гідроагрегату на
Ташлицькій гідроакумулюючій електро�
станції (Миколаївська область), повідо�
мив прем’єр�міністр України Віктор Яну�
кович журналістам у Миколаївській об�
ласті після відвідування Південно�Украї�
нської АЕС. «Третій гідроагрегат на Та�
шлицькій ГАЕС буде споруджено синх�
ронно з початком будівництва 4 атомно�
го енергоблока на Південно�Українській
АЕС», – сказав В.Янукович.

За його словами, зараз для України
головним завданням є продовження те�
рмінів експлуатації діючих атомних ене�
ргоблоків. «Ми вже почали модерніза�
цію і капітальний ремонт першого блока
Південно�Української АЕС, який трива�
тиме 132 дні і обійдеться приблизно в 500

мільйонів гривень. Паралельно почнемо
будувати охолоджувальний басейн – це
близько 400 мільйонів гривень», – уточ�
нив прем’єр�міністр. Він також повідо�
мив, що планується провести модерні�
зацію першого і другого блока Рівнен�
ської АЕС, вартість якої близько 500 мі�
льйонів гривень.

«Ми збільшуватимемо експорт елек�
троенергії, хоча для нас є проблемою і її
якість. Нам обов’язково потрібно роз�
вивати електричні мережі, будувати лінії
електропередач і трансформаторні
станції. Ця робота запланована, і наступ�
ного року ми виділимо близько 500 мі�
льйонів гривень на розвиток «Укренер�
го», – сказав В. Янукович.

Україна експортує електроенергію
з Бурштинської ТЕС до Молдови,
Словаччини, Польщі, Угорщини і Румунії.
Експортний потенціал Бурштинського
енергоострову становить 500 МВт/
год. (у літній час 550 МВт/год.). Екс�
порт електроенергії здійснюється
ДПЗД «Укрінтеренерго», яке закупо�
вує її на Оптовому ринку електрое�
нергії за встановленим Національною
комісією регулювання електроенерге�
тики тарифом. З березня 2007 року
«Укрінтеренерго» запровадила меха�
нізм щомісячного аукціонного продажу
електроенергії на експорт. З березня
на аукціон щомісячно виставляються
обсяги електроенергії з потужністю
поставки 100 МВт. У 2006 році Україна
експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/
год. електроенергії, що на 2 млрд. 78,8
млн. кВт/год. або на 24,9% більше, ніж
у 2005 р. Україна в 2006 році збільшила
експорт електроенергії в грошовому
вираженні на 58,1%, порівняно з 2005
роком, до 281,744 млн. дол.

вного підприємства “Національна атом�
на енергогенеруюча компанія “Енергоа�
том” на суму 3 млн. 383 тис. грн. За його
словами, встановлено, що розкрадання
державних коштів посадовці “Енергоа�
тому” здійснили в ході державних заку�
півель устаткування для атомних елект�
ростанцій України за цінами, які в 2�3 рази
перевищували відпускні ціни офіційних ді�
лерів російських підприємств, які є ви�
робниками цього устаткування. У злочи�
нній схемі було задіяно більш як 10 фік�
тивних фірм, зареєстрованих у різних ре�
гіонах України. Служба безпеки України
вживає заходів щодо встановлення осіб,
причетних до розкрадання і відмивання
державних коштів, повідомив В. Нали�
вайченко.

США ЗУПИНЯЄ ПОГЛЯД
НА АЛЯСЦІ

США повинні зайнятися видобут�
ком нафти і газу в арктичній зоні штату
Аляска, це один із способів вирішити
проблему попиту на енергетичні ресу�
рси в країні, заявив президент країни
Джордж Буш під час візиту в штат Вір�
джинія.

“Нам слід здобувати нафту і газ в
Арктиці – на півночі Аляски. Ви не по�
вірите, які зараз є технології – можна
бурити на невеликій площі без значно�
го впливу на екологічне середовище, а
потім здійснювати видобуток горизо�
нтально, щоб розробити поклади”, –
сказав президент США.

Він заначив, що буріння зазвичай
ведеться взимку, на льоду, а влітку бу�

рову вежу прибирають.
“У нас є технології, які здатні зна�

ходити запаси нафти і газу, майже не
залишаючи слідів у навколишньому
середовищі”, – сказав глава Білого

дому.

ІМУНІТЕТ ВІД
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ

Сполучені Штати добилися імунітету
від міжнародних зобов’язань зі скоро�
чення викидів парникових газів до 2020
року.

Як випливає з переглянутого плану з
боротьби із глобальним потеплінням,
складеного учасниками конференції
ООН на індонезійському острові Балі,
що опинився у розпорядженні AР,
США не будуть зв’язані параметрами
скорочення шкідливих емісій, передба�

ченими планом.
Згідно з проектом, прийнятим 8 гру�

дня 2007 року, економічно розвиненим
країнам потрібно буде до 2020 року ско�
ротити обсяги викидів парникових газів
на 25�40% нижче за рівень 1990 року. За
задумом 190 країн � учасниць конференції
ООН на Балі, ці параметри повинні були
лягти в основу майбутнього міжнарод�
ного договору з боротьби з кліматични�
ми змінами, який покликаний замінити Кі�
отський протокол, термін дії якого закі�
нчується у 2012 році.

Проте, переглянута версія проекту
припускає, що зобов’язання з цільового
скорочення шкідливих емісій лягають на
плечі тільки тих 37 промислово розвине�
них країн, які ратифікували Кіотський
протокол. США до числа цих держав не
входять.

Учасники конференції на Балі зазна�
чали, що США, на частку промисловості
яких припадає найбільша у світі кількість
шкідливих емісій, є єдиною світовою де�
ржавою, яка гальмує переговори за но�
вою угодою з боротьбою з кліматични�
ми змінами.

Про те, чим загрожує людству гло�
бальна зміна клімату, раніше у своїй до�
повіді розповіла міжурядова група екс�
пертів ООН. Згідно з цим документом,
зміна клімату відбувається прискорени�
ми темпами й спричиняє за собою погір�
шення якості життя людства.

Åêîïîä³¿
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БІОПАЛИВО ШКІДЛИВІШЕ
ВІД НАФТИ ТА ГАЗУ

Біопаливо та інші поновлювані дже�
рела енергії, які повинні замінити нафту й
природний газ, викликають значний пар�
никовий ефект, ніж останні, повідомила
лондонська The Times із посиланням на
новітні дослідження британських вчених.

Як встановила група фахівців з Едін�
бурзького університету, викиди від зго�
рання біопалива, виготовленого з куку�
рудзи чи насіння рапсу, є більш руйнів�
ними для атмосфери Землі, ніж викиди
від згорання аналогічної кількості нафти
й газу.

Біопаливо створює від 50 до 70% бі�
льше парникових газів, які призводять до
розігрівання клімату планети, ніж тради�
ційне паливо.

Провідні країни Заходу за останні
роки прийняли програми заміни нафти й
природного газу на альтернативні дже�
рела енергії – біопаливо. У Євросоюзі
80% біопалива виготовляється з рапсу.

Як заявив лауреат Нобелівської
премії професор Пол Крузен, який також
брав участь у дослідженнях, варто ува�
жніше вивчати наслідки переходу на біо�
паливо. Від деяких його різновидів нео�
бхідно відмовитися, оскільки це призве�
де до стрімкої зміни клімату на планеті.

АПАРАТ ПЕРЕТВОРЮЄ
СОЛОНУ ВОДУ НА ПАЛИВО

Хіміки з Пенсильванського держав�
ного університету (США) підтвердили
інформацію про те, що інженеру Джону
Канзіусу вдалося створити апарат, який
дозволяє спалювати солону воду, пере�
творюючи її на паливо, повідомляє
Pіttsburgh Post�Gazette.

Винахід інженера Канзіуса вже нази�
вають найвизначнішим відкриттям у науці
про воду за останні сто років.

У винайденому апараті вода піддає�
ться впливу радіохвиль, які послабляють
зв’язки між її компонентами й звільню�
ють водень. А при наявності іскри во�
день запалюється й горить рівним полу�
м’ям, температура якого може переви�
щувати 1600 градусів за Цельсієм.

Інженер зазначає, що воду не треба
піддавати ніякому спеціальному очище�
нню, підійде будь�яка солона вода, у
тому числі взята безпосередньо з моря.
Також, що особливо корисно для нашо�
го навколишнього середовища, так це те,
що апарат зовсім нешкідливий: відходом

виробництва є знову ж вода.
У цей час апарат проходить випро�

бування, і якщо експерименти підтвер�
дять, що апарат Канзіуса енергетично ви�
гідний (одержана енергія перевищує
енергію, затрачену на генерацію радіо�
хвиль) і може використовуватися для
приведення в дію досить важкої техніки,
наприклад, авто, то цей пристрій відк�
риє більші перспективи перед паливною
галуззю, тому що солона вода доступна
майже в будь�якому регіоні Землі прак�
тично в необмеженій кількості.

Слід зазначити, що 63�річний Канзі�
ус зробив своє відкриття випадково. Він
уже багато років підряд намагається
знайти альтернативу хіміотерапії: спосіб
знищувати ракові клітини за допомогою
радіохвиль. Коли він показував дію сво�
го апарата колегам, хтось помітив осад
на дні пробірки й порадив спробувати
застосувати апарат для опріснення води.
Канзіус послухався поради, і в резуль�
таті вода спалахнула від випадкової
іскри.

Проте місцеві жителі виступили проти
спорудження електростанції, зібравши
близько семи тисяч підписів. Хоч станція
й буде порівняно мало забруднювати
навколишнє середовище, проте Порт�
Тальбот уже й так страждає від підвище�
ного забруднення, говорять жителі, до�
даючи при цьому, що нова станція вироб�
лятиме тільки електроенергію, тоді як
звичайні станції виробляють ще й тепло.

БРИТАНІЯ
ГЕННО�МОДИФІКУЄТЬСЯ
Британський уряд підтримав наміри

фермерів і виробників їжі почати масо�
ве виробництво в країні генетично моди�
фікованих продуктів, повідомила в по�
неділок британська газета Guardian.

Генно�модифіковані продукти пове�
ртаються в Сполучене Королівство. Пи�
тання лише, в якій формі, а не в тому, чи
повернуться взагалі, – заявило газеті ви�
сокопоставлене джерело в уряді, проте
не уточнило, які саме культури піддаду�
ться дії генетичних технологій.

Спроби почати у Великобританії ма�
сове виробництво продуктів, що містять
генно�модифіковані організми, в кінці
1990�х років викликали різку критику з
боку громадськості. На цю тему вислов�
лювалися не лише вчені та екологи, але й
члени королівської сім’ї.

Тодішній міністр навколишнього се�
редовища Майкл Мічер встановив мора�
торій на масове виробництво генно�мо�
дифікованих продуктів. Передбачалося,
що заборона триватиме доти, доки не
буде доведена безпека трансгенної про�
дукції.

У 1999 році перші випробування по�
чалися в графстві Уїлтшир. У 2003 році
вийшла доповідь про те, що деякі про�
дукти потенційно небезпечні, а прибуток
від вирощування таких культур не є зна�
чним. У 2004 році уряд заявив, що ніяка
генно�модифікована продукція у Вели�
кобританії в близькому майбутньому ви�
роблятися не буде.

Лорд Пітер Мелчетт, один із керівни�
ків Soil Association – найбільшої у Ве�
ликобританії компанії, що сертифікує сі�
льськогосподарську продукцію, сказав,
що настав кінець виробництву генно�мо�
дифікованої продукції в Британії.

Цього разу міністри сподіваються,
що громадськість прислухається до за�
кликів уряду. Зокрема, чиновники заяв�
ляють про можливу нестачу їжі через
стрімке зростання населення Землі.

Крім того, генно�модифіковані про�
дукти будуть потрібні для виробницт�
ва біопалива. На думку міністрів, це до�
поможе запобігти глобальній зміні клі�
мату.

У свою чергу, голова Національної
ради з біотехнології в сільському госпо�
дарстві Джуліан Літтл заявив, що генно�
модифіковані продукти будуть поширені
у Великобританії.

Він повідомив, що наразі у всьому
світі генно�модифіковані культури виро�
щують приблизно на 100 мільйонах гек�
тарах землі.

Супротивники виробництва трансге�
нних продуктів звинувачують уряд у
тому, що він ставить економічні інтереси
вище суспільних.

НАЗВАНО ЛІДЕРА З
ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ
Згідно з оприлюдненими даними ма�

сштабного дослідження організації Ву�
глецевий моніторинг за вживання захо�
дів (Carbon Monіtorіng for Actіon,
CARMA), США на даний час є лідером з
викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Отримані дані – це  підсумок першої
глобальної інвентаризації шкідливих ви�
кидів, у ході якої була зібрана інформа�
ція про роботу 50 тисяч тепло� і елект�
ростанцій у різних країнах світу.

У результаті виявилося, що Сполу�
чені Штати займають перше місце з ви�
кидів вуглекислоти в абсолютних циф�
рах, за ними в цьому списку йде Китай, і
з більшим відривом – Росія.

Але, як стверджують фахівці, у пе�
рерахунку на душу населення найгірша
ситуація в Австралії: тут на кожного жи�
теля Зеленого континенту припадає по
10 тон окису вуглецю, що викидається
енергетичними підприємствами. І хоча
Китай за абсолютними цифрами перебу�
ває на другому місці, але його енергети�
ка відповідальна за викид 2,4 млрд. тон
вуглекислоти в рік; з огляду на гігантсь�
ке населення цієї країни, її середній по�
казник на душу населення у п’ять разів
менший, ніж в Австралії.

Як повідомив Кевін Аммел, дослід�
ник із Центру глобального розвитку, він
сподівається на те, що публікація цих
даних допоможе в справі зниження шкі�
дливих викидів в атмосферу. “Люди, що
працюють у сфері екології, знають: оп�
рилюднення публікацій з певних еколо�
гічних проблем, нерідко призводить до
покращання екологічних показників, –
пояснює він своє бачення проблеми.

У БРИТАНІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
НА БІОМАСІ

У місті Порт�Тальбот на південному
узбережжі Уельсу (Великобританія)
зведуть найбільшу в світі електростан�
цію, яка працюватиме на біомасі.

350�мегаватна електростанція як па�
ливо використовуватиме деревну тріс�
ку, яка поставлятиметься із США й Ка�
нади. Очікується, що станція, працюючи
цілодобово, спалюватиме близько трьох
мільйонів тон деревини на рік.

Спорудження такої електростанції,
яка, за словами міністра з питань бізне�
су та підприємництва Джона Хаттона,
зможе забезпечити енергією половину
будинків в Уельсі, обійдеться в 830 мі�
льйонів доларів.

10Åêîâ³ñò³ ó ñâ³ò³
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ЛЬОДИ АНТАРКТИКИ –
ЗАГРОЗА ДЛЯ СВІТУ

У Антарктиці зосереджено 90% сві�
тового льоду. Льоди Антарктики тануть
швидше, ніж передбачалося, загрожую�
чи світу екологічною катастрофою, зая�
вив генсек ООН Пан Ги Мун – перший в
історії глава Організації Об’єднаних На�
цій, що відвідав Антарктиду.

“Континентальні льодовики тануть
набагато швидше, ніж ми припускали
раніше. Якщо зникне значна кількість
арктичних льодів, рівень морів підніме�
ться катастрофічно”, – сказав Пан Ги
Мун, виступаючи перед Генеральною аса�
мблеєю ООН.

У листопаді Пан Ги Мун відвідав Ан�
тарктику, щоб привернути увагу лідерів
світу до екологічної катастрофи, що на�
ближається.

“Поки ще не пізно виробити і прийня�
ти узгоджені заходи, які допоможуть
запобігти цим необоротним наслідкам”,
– сказав він.

У грудні на острові Балі генсек ООН
очолить міжнародну конференцію під
егідою ООН, присвячену кліматичним
змінам. Учасники конференції проведуть
переговори про новий кліматичний до�
говір, який повинен змінити Кіотський
протокол про обмеження викидів тепли�
чних газів, дія якого закінчується у 2012
році.

За останніх 50 років температура на
континенті підвищилася на три градуси
за Цельсієм.

УСЕСВІТНІЙ ПОТОП СПРИЯВ
ПРОГРЕСУ

Британські вчені провели наукове
дослідження й прийшли до висновку, що
поширення в Європі землеробства й ре�
месел почалося після Всесвітнього по�
топу – різкого підвищення рівня Сере�
дземного та Чорного морів, викликано�
го таненням Лаурентидського льодово�
го щита в Північній Америці.

Близько 8000 років тому в Європі
почали швидкими темпами поширювати�
ся землеробство й гончарна справа.
Фахівці пов’язують цю соціальну зміну з
підвищенням рівня Середземного та Чо�
рного морів.

Адже за часів середнього кам’яного
століття, в якому племена займалися в
основному збиранням і полюванням,
Чорне море було прісним озером і не
з’єднувалося з Середземним морем.
Проте близько 8000 років тому почало�
ся різке танення величезного Лауренти�
дського льодового щита в Північній Аме�
риці, що й призвело до підвищення рівня
Світового океану на 1,4 метра.

На думку фахівців, саме це поклало
початок виникненню протоки Босфор,
яка з’єднала Чорне та Середземне моря,
які в цілому затопили близько 73 тисяч
квадратних кілометрів за 34 роки. Все
це призвело до переселення приблизно
145 тисяч осіб, які й принесли землероб�
ство та гончарну справу збирачам і мис�
ливцям, які мешкали північніше.

2007 РІК – ТЕМПЕРАТУРНИЙ
РЕКОРДСМЕН

Японське метеорологічне управлін�
ня повідомило про те, що в 2007 році се�
редньорічна температура повітря на пла�
неті Земля побила свій рекорд, оскільки
стала найвищою за останні сто років.

Фахівці проаналізували дані спосте�
режень за погодою приблизно в 1 200
різних точках планети протягом періоду
з січня по листопад 2007року.

У результаті отримали дані, згідно з
якими, середньорічна температура пові�
тря у світі виявилася на 0,67 за Цельсієм
вищою за середню температуру остан�
ніх років. І фахівці також вважають, що
вона буде ще і найвищою за весь період
з 1880 року, коли управління вперше по�
чало такий збір даних.

Метеорологи називають декілька
причин такого підвищення температури:
по�перше, глобальне потепління, а по�
друге, холодні повітряні маси Арктики
не рухаються в південному напрямі, як
це очікувалося в північній півкулі.

Ãëîáàëüíå ïîòåïë³ííÿ

АНТАРКТИДІ ЗАГРОЖУЄ
ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА

Мазут із затонулого біля берегів Ан�
тарктиди круїзного судна Explorer заг�
рожує цьому материку екологічною ка�
тастрофою, повідомив директор арген�
тинського інституту Антарктиди Маріа�
но Мемолі.

Канадське круїзне судно Explorer
затонуло біля берегів Антарктиди 23 ли�
стопада в результаті зіткнення з айсбер�
гом неподалік від Південних Шотланд�
ських островів. Всі 154 особи, які пере�
бували на борту судна, евакуйовані.

Однак 185 тисяч літрів мазуту, що
були на борту Explorer у момент катаст�
рофи, пішли на дно разом із судном, а на
поверхні моря утворилася пляма розмі�
ром 180 на 20 метрів.

На думку Мемолі, через високий тиск
паливні ємності можуть не витримати, і
мазут може вилитися із затонулого суд�
на.

“Керівництвом Аргентини ухвалені
рішення постійно здійснювати моніто�
ринг на місці загибелі судна, щоб звести
до мінімуму наслідки можливої екологі�
чної катастрофи”, – повідомив Мемолі.

ЗЕМЛЯ ВИМАГАЄ ЗМІН
Приблизно 83% жителів Землі готові

змінити свій спосіб життя, аби поліпшити
екологічну ситуацію, яка склалася. Такі
результати опитування проведеного
BBS.

Опитування  було проведене у 21�ій
країні світу і взяли участь у ньому близь�
ко 22 тисяч людей.

Згідно з отриманими даними, чотири
з п’яти осіб підтвердили свою готовність
змінити спосіб життя в США і Китаї, які є
найбільшими джерелами викидів вугле�
кислого газу. Дві третини опитуваних го�
тові підтримати введення нових подат�
ків, якщо вони підуть на пошуки альтер�
нативних джерел енергії або підвищення
ефективності тих, що існують.

Опитування також показало, що в
багатьох країнах люди хочуть, щоб дер�
жава виступила ініціатором зі зміни спо�
собу життя своїх громадян. У США і
майже у всіх країнах Європи, окрім Росії
і Італії, більшість людей погодилися з
тим, що ціна на паливо, яке робить вели�
чезний вплив на клімат, повинна зрости.

Також у ході дослідження думки
жителів Землі з приводу підвищення по�
датків на викопне паливо розділилися –
приблизно  50% згодні з даним твердже�
нням, а ось 44% виступили проти.

За  словами Дуга Міллера, директо�
ра соціологічної компанії, яка проводи�
ла опитування, нові дані чітко показали,
що жителі планети набагато більше го�
тові до змін, пов’язаних з екологією, ніж
це стверджують політики.

ЗМІНА КЛІМАТУ –УДАР ПО
ДЕМОГРАФІЇ

Координатор системи ООН в Україні
Френсіс О’Доннелл, презентуючи  27 ли�
стопада у Києві звіт “Боротьба зі змі�
ною клімату: людська солідарність у ро�
зділеному світі”, заявив про те, що гло�
бальна зміна клімату може призвести до
демографічної катастрофи.

Він повідомив, що в наступні 25 років
Україна може зіштовхнутися з демогра�
фічною катастрофою, що може бути по�
рівняна з Голодомором, тому що в нас�
тупні 25 років населення України може
скоротитися на 25%.

На думку О’Доннелла, щоб подолати
проблему зміни клімату необхідно зро�
зуміти те, що це справді невідкладна про�
блема. Координатор у своєму звіті та�
кож закликає розвинені країни знизити
викиди парникових газів до 2050 року на
80% від рівня 1990 року, а  країни, що
розвиваються, – на 20%.

Як повідомив голова Національного
агентства екологічних інвестицій Украї�
ни Віталій Нахлупін, Україна відповідно
до Звіту координатора ООН посідає 18

місце серед 30 країн світу з найбільшою
кількістю шкідливих викидів в атмосфе�
ру. Нахлупін також заявив, що Україна
проводить активну роботу із запобіган�
ня зміни клімату та з практичної реалі�
зації механізмів Кіотського протоколу.
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СИНДРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШОВАРТОСТІСИНДРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШОВАРТОСТІ
дили душу. А набивши і накалічивши до�
волі своїх землячків, сідали з обох дє�
рєвєнь за один стіл і пиячили, обговорю�
ючи, як вони повеселилися. Тоді, тисячу
років тому, ця “розвага” носила конкре�
тний практичний характер – очиститися
від слабаків і заготовити харчування. У
20 сторіччі – це лише генетична етнічна
народна традиція.

Чи почувалися б ви безпечно, якби
знали, що сусідами у вашому будинку
мешкає сім’я людожерів? Що б ви дума�
ли, якби ваша дитина увечері не вернула�
ся вчасно додому? Отак почувалися ук�
раїнці (русичі), межуючи з дикунами�ка�
нібалами. Тому таку ситуацію треба було
кардинально міняти. А як?

Очевидно, тоді зародився українсь�
кий месіанський рух у фіно�угорське се�
редовище для одуховнення і одомашнен�
ня племен печерного стану. Логічно, що
цих людей треба було навчити вирощу�
вати харчування, аби вони не харчували�
ся людьми. Треба було посіяти у їхньо�
му середовищі духовне зерно любові,
передати власне світобачення, поділити�
ся культурними скарбами (звідси бачи�
мо у мордово�мерському середовищі
українські казки та балади про богати�
рів�русичів). Особливо цей рух набув
релігійно�духовного змісту з прийняттям
на Русі християнства. Представники цер�
кви робили такі собі “хрестові походи”
на заліщанську землю – ореол пошире�
ння фіно�угрів. Звідси й бачимо церков�
ний вплив у новій мові (русском язикє)
фіно�угрів: українське слово тиждень,
що означає сім днів, духовенство озна�
чило неділею, бо церковні свята, пости й
ін. вимірювали від неділі до неділі. Сло�
во не�діля українською означає один
день тижня, в який не роблять діла, не
працюють – відпочивають. Наступний
день по неділі йде понеділок, назву яко�
го фіно�угри змавпували в українців, хоч
за логікою він мав би зватися у них пово�
скрєсніком. Слово спасі�бо також похо�
дить з монашого лексикону, які на пода�
чу милостині говорили: “Спаси Бог”. А
от у словянських народів це слово: дя�
кую – українською та чеською, дзякую
– білоруською, дзянкую – польською.

Хочеться зазначити, що для пропові�

дування християнства, місіонери мали б
вивичити мову аборигенів, і оскільки в
мові останніх були відсутні слова, термі�
ни і поняття, уживані в цівілізованому
світі, ці слова “клеїлися” мовою місіоне�
рів до місцевої мови. Інколи творці “язи�
ка”, не розуміючи суті запозичених слів,
надавали їм у новофінській (російській)
мові протилежного змісту. Приміром, є
слово глаз, яким фінські мовотворці за�
мінили запозичену українську назву ті�
лесного органу – око. Біда в тому, що в
слові око, яке складається з трьох букв
– два звуки “о”, не природні для голо�
сового апарату фіно�угорського антро�
пологічного типу. Через це, в період ні�
мецького окультурення (масові пересе�
лення до Московщини німців відбулося
за Петра�І), вони (московити) запозичи�
ли німецьке слово “глаз”, що перекла�
дається з німецької як “скло”. Натомість
скляні прилади – окуляри, фінські мово�
творці залишили в українському варіанті
– “очкі”, що українською означає орга�
ни бачення, відповідного походження і
слово “окуляр”.  Так само було запози�
чено московитами французське слово
папа, до цього у них була спотворена
форма українського слова тато –
тятя. Цікаво, що російське слово фа�
сад, анфас сівзвучне з англійським face
– лице.

Старофінська мова, яка досі парале�
льно існує з офіційною у нащадків фіно�
угрів – це “феня” (мова кримінальної бо�
соти). Так само як слово піч і хліб у росі�
йській трансформувалися на пєчь і хлєб,
так і фіня (мова фінських племен) транс�
формувалася на фєню. Навіть російсь�
кий президент послуговується деколи
рідною етнічною (відомий всьому світові
вираз “мочіть в сартірах”).

Українське походження російської
мови яскраво видно в словах: прачка,
прачєчная (від української прати, а не
стірать, що теж походить з  українсь�
кої стирати бруд, терти полотно в
руках); вимагателі – (від української
вимагати, тобто російською – трєбо�
вать, яке у свою чергу походить від ук�
раїнського слова треба, а не російсь�
кого нужно); колесо, кольцо, колово�
рот, около – (від українського коло, а
не російського круг) і сотні�тисячі інших
слів. А от новофінське слово за�тилок,
звідси – тил у військовому й архітекту�
рному значеннях, походять від україн�
ського потилиця, яке у свою чергу впро�
довж своєї трансформації в українській
мові зазнало зміни від проти�лиця до
поти�лиця, так само як гриби облі�пень�
ки трансформувалися на о�пеньки, росі�
йською – о�пята (наче ростуть на п’я�
тах, а не пеньках). Українське походже�
ння мають такі слова як до�рога  і по�ріг,
які мають у своїй складовій українське
слово ріг (поворот – ріг дороги, шляху,
вулиці та ріг будинку – куток). До яких
же рогів ведуть стежки фінського мово�
творення? Слово по�ріг виникло з того,
що свої хати праукраїнці будували з де�
рев’яного каркасу і глини. Тож, аби зме�
ншити кількість виготовлення трудоєм�
ких перегородок каркасу для влаштува�
ння дверей, двері ставили до рогу бу�
дівлі, тому й нижня планка була по�ріг.
Доречі слова двері, двір, ворота, хвір�
тка містять складову вор (вір), що оз�

У Росії про це делікатно не згадують,
а в Україні про це замовчують (через по�
стколоніальну ментальність українців та
неукраїнських за духом керманичів дер�
жави внаслідок 350�літнього московсь�
кого іга), і мало хто знає, що ті, які звуть
себе “русскімі”, не те що до Русі, а й до
слов’янства не належать.  Вони є нащад�
ками фіно�угорських племен, про які зга�
дує в своїх літописах ще києво�печерсь�
кий Нестор, виокремлюючи слов’ян від
фіно�угрів: “Бо се тільки слов’янський
народ на Русі: поляни, деревляни, новго�
родці, полочани, дреговичі, сіверяни,
бужани, – бо сидять вони по [ріці] Бугу,
– а потім же волиняни. А се – інші наро�
ди, які данину  дають Русі: чудь, весь,
меря, мурома, черемиси, мордва, перм,
печора, ям, литва, зимогола, корсь, на�
рова, ліб. Ці мають свою мову, [похо�
дять] від коліна Яфетового, бо живуть у
північних краях.” На сьогодні ці захутір�
михайлівські неслов’яни зуміли привлас�
нити вже й самого Нестора.

Зверніть увагу: Нестор, ще тисячу
років тому вказував, що пращури сучас�
них “русскіх” мали свою мову. Але вна�
слідок окультурення представниками
інших народів нецивілізованих північних
племен, на їхніх теренах почалася фор�
муватися нова говірка, – такий собі ві�
негрет з української, староболгарської
(церковно�слов’янської), татарської, ні�
мецької, французької, яка у 18�19 сто�
річчях стала називатися русскім язиком.
Такий мовний вінегрет утворився внаслі�
док запозичень фіно�уграми слів, термі�
нів від мов тих народів, які брали участь
у їхньому культурному і технічному ста�
новленні. Виникає природнє запитання:
чому це інші народи раптом почали циві�
лізовувати дикунів Півночі?

Грецький історик Геродот (484�425
рр. до н.д.) писав, що на просторі тепері�
шньої Московщини живе народ андро�
фаги, тобто людожери. Нащадкам фіно�
угрів не подобалося, що вони є генетич�
ними спадкоємцями людоїдів, в яких до
20 сторіччя збереглися звичаї з тих да�
леких диких часів. Дєрєвня на дєрєвню
йшли стінкою, хто з кілком, хто із заточ�
кою, а хто з ломом. І гамселили крєсті�
анє один одного немилосердно – відво�

Світлина зі стенду ”Хватіт” у музеї А. Сахарова, що в Москві, на якій російський
кат в Чечні з автоматичною зброєю та хрестом у руках стоїть над траншеєю із
закатованими чеченцями.
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начало староукраїнською межа, кордон.
Звідси: знад�вору – двері, до�вору –
двір, прохід через межу�вор – ворота і
хвіртка. Дикі фіни, які промишляли гра�
біжництвом і крадіжками на руських
(українських) теренах, порушуючи при�
ватну межу�вор, вирішили, що так украї�
нці, гукаючи до них, називають злодюг і
запозичили слово вор до свого мовного
арсеналу у значенні крадія.

Та й звідки у племенах мері й чуді
могли виникнути зазначені слова, якщо в
кінці першого тисячоліття нашої доби
вони жили ще на печерному рівні? Пра�
щури ж українців мали вже цілком висо�
ку культурну і технологічно цивілізовану
державу Русь. Українці жили в будинках,
будували цегляні храми, мали огоро�
джені поселення, городи і двори, виро�
щували сільськогосподарські культури,
тримали свійську худобу і птицю, вироб�
ляли низку побутових речей гончарства,
ткацтва, теслярства, обробітку шкіри
тощо. Фіно�угорська людність нічого
цього не знала. Жили пращури “русскіх”
тоді в норах�землянках (яма, покрита
дерев’яними рештками, хмизом, засипа�
на поверх ґрунтом. Вхід у нору завішу�
вали шкірами тварин),  рільництва вони
не знали, а харчувалися, збираючи ко�
рінці, гриби, ягоди, фрукти, ловили ди�
ких тварин, риб і комах. То звідки ж у
людей, що вилізли з нір, з’являться такі
слова як вулиці, двері, ворота, огоро�
жа, пороги, дороги тощо? Що там мож�
на огороджувати, від кого і з якою ме�
тою, і які вулиці й дороги там треба про�
кладати і для чого? Найвлучніше ілюст�
рує стан речей в фіно�угорському сере�
довищі їхня поговірка – “ні кола, ні дво�
ра”. Та й чи мали нори�землянки “лице”,
щоб вилаштуватися у ву�лиці?

Ба, більше того, ці дорусскіє племе�
на не знали вогню, споживаючи все зби�
ране, зловлене і знайдене у сирому ви�
гляді. Тільки у кінці першого тисячоліття

нашої доби, з одомашненням цих дику�
нів праукраїнцями, у перших з’явилися і
вогонь, і технологія його застосування.
Звідси слова: пічка, с�пічки (укр. – сір�
ники), тобто вогонь з української пічки,
а не с�пєчкі, млинці (російська калька –
бліни), тобто спечені з молотого у млині
борошна. Фіно�уграм не вистачило вла�
сного культурного словарного матеріа�
лу для позначення нових термінів, функ�
цій і матеріалів, через це вони відкинули
свою мову і запозичили натомість русь�
ку, перекроївши та перекрутивши її на
свій лад і можливості власного голосо�
вого апарату.

А послухайте, як звучать по�москов�
ському українські ліричні слова: дівчин�
ка – дєв�чушка (щось схоже на чушку,
може – свиноматка?), донечка – до�
чурка (мабуть зроблена до чурки?). І так
далі, й тому подібне...

А от В. Ніконов, автор статті “Расс�
казивают русскіє фамілії” в журналі
“Наука і жізнь” ISSN002�1263 за чер�
вень 1986 року, бідкається що
“русскіє” на Рязанщині мають прізви�
ща, які походять з мовного матеріалу
аборигенів “... мордвой – мокшей и
ерзей, которые жили тут с І тысячеле�
тия до н.э. …”. Зокрема він пише: “…
многие русские, живущие в Рязанской
области носят мордовские фамилии.
Так, фамилия Кшеневы (…) походит от
эрзянского «кши» – хлеб; Ламонины
(…) – от эрзянского «ламонь» – мно�
го; Ошины (…) – от мордовского «ош»
– город; Шлямовы (…) – от ерзянско�
го «шлямо» – мытье и т. д.». Ну, як вам?

Було б дивно, аби цивілізатори�сло�
в’яни (так автор називає українців) бра�
ли б свої прізвища з мовного середови�
ща дикунів, які пізніше змавпували й
мову цивілізаторів, і власну назву. А ло�
гіка підказує, що ті “русскіє” мають да�
леко не слов’янське походження. Русс�
кімі вони стали тільки  у 18 сторіччі, після

зруйнування України скаженим Петром.
І приводом, аби стати русскімі з моско�
витів й переназвати московську мову в
русскую було, зокрема, те, що близько
50% московської мови збудовано на ук�
раїнському (руському) матеріалі. Тож
поміняли, в силу різних причин, і свою
мову, і свою історію (скорше вкрали в
українців) та назву свого народу, бо при�
ємніше вважати себе нащадками вели�
кої Руської держави, а не фіноугорсь�
ких людожерів�дикунів.

Тому й переповнює комплекс непов�
ноцінності генетичних людоїдів – русс�
кіх (згадайте, бодай, геноцид українців
впродовж тільки 20 сторіччя та теперіш�
ній геноцид чеченського народу), що це
не вони тисячі років тому одомашнили
коня, вола, собаку та кабана, а якусь ти�
сячу років тому українці одомашнили їх,
навчивши їх технології виживання – по�
дарувавши мистецтво рільництва і дав�
ши їм вогонь, аби ці дикуни не харчува�
лися своїми соплемінниками. Разом з
культурою до них “прилипла” й наша
мова, а тому їм десь на підсвідомому
рівні соромно, що відцуралися вони і
своїх предків, і їхньої історії та мови на
користь нашої. Саме це і є причиною
дикої ненависті нащадків фіно�угрів до
українців і всього українського. Бо коли
зникають історичні міфи, так майстерно
сотворені російськими “науковцями” на
замовлення імерського режиму, чи то
царського, чи совєтського, зникає та
надумана велич і русского народа, і від�
повідного язика, і гасударства расійска�
ва. Досі душа етнічного фіно�угра блу�
кає манівцями власних історичних фан�
тазій, долаючи генетичний поклик пред�
ків і химерне бажання бути кращим, шля�
хетнішим – русскім. Через це на запита�
ння: “Ви хто?”, вони відповідають: ”Ми
русскіє”, тобто – ЧИЇ, або ЯКІ.

Віктор Ткаченко

Міністру закордонних
справ України

ЗАЯВА
Нас, українську екологічну громад�

ськість, глибоко обурює наклепницька
заява МЗС Росії „щодо антиросійських
виявів в Україні” від 14.12.2007 р. Зокре�
ма, російські чиновники продовжують
нахабно нав’язувати нам свою загарб�
ницьку імперську позицію у питаннях
історії, моралі тощо, при цьому грубо
перекручують історичні факти й реалії,
перекладаючи проблему з хворої голо�
ви на здорову.

Російські державні речники голослі�
вно, без наведення  жодних фактів, го�
ворять про „непрекращающиеся акты
вандализма” щодо поховань радянських
воїнів у західних областях України (тут
згадується низка областей). Однак, ук�
раїнській громадськості нічого про це не
відомо. Така позиція МЗС Росії є прово�

каційною.
Ці чужоземці дозволяють собі втру�

чатися в українські справи навіть у сфері
топоніміки. Таке великодержавне хамс�
тво ображає кожну нормальну людину,
яка себе поважає. Очевидно, кремлівські
мужі забули, що господарем держави
Україна є Український народ, а не мос�
ковська окупаційна адміністрація.

Хотілося б, аби українські державні
речники нагадали російській стороні про
антиукраїнську діяльність Російської
Федерації в акваторії Азовського моря,
де останнім часом російською стороною
було завдано мільярдних збитків Укра�
їні внаслідок російських заходів, спря�
мованих на знищення українського піща�
ного острова Тузли, та в результаті еко�
логічної катастрофи у Керченській про�
тоці. Досі російська держава не відшко�
дувала Україні завданих збитків.

Російська Федерація досі не хоче
визнавати факту голодомору в Україні
1932�33 років, влаштованого владою
московського Кремля. Досі російська
держава не відшкодувала родинам по�
терпілих від російського голодомору в
Україні моральних та матеріальних зби�
тків.

Досі російська держава не передала
Україні своїх провокаторів, які вчинили

глум над українськими державними си�
мволами на території України.

Зазначимо, що ми чекаємо від укра�
їнської влади заявити вимогу щодо по�
вернення російською державою украї�
нським вкладникам Ощадбанку СРСР
їхніх заощаджень (близько 150 млрд.
дол. США), вивезених до Москви у січні
1991 року, про повернення Україні її
частки алмазного та золотого фонду
СРСР, які досі знаходяться у власності
Російської Федерації, та належної Ук�
раїні частки закордонної власності
СРСР. Ми також вимагаємо порушити
питання про відшкодування Росією зби�
тків, завданих Україні внаслідок катас�
трофи на 4 енергоблоці Чорнобильсь�
кої АЕС ім. В.І. Леніна.

Складається враження, що деякі чи�
новники в Росії свідомо загострюють
стосунки між нашими державами, озву�
чуючи заяви, які ґрунтуються на вигад�
ках і міфах, при цьому замовчуючи пра�
вду сьогодення.

З повагою,

за дорученням
Малої Ради УЕА „Зелений світ”

Голова УЕА „Зелений світ”
Юрій Самойленко

Åêîëîã³ÿ ³ äóõîâí³ñòü13
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УСІ ЗЕМЛЯНИ – ВИХІДЦІ З
АФРИКИ

Британські вчені представили нові
свідчення на підтримку гіпотези про те,
що всі нині проживаючі на нашій планеті
люди є нащадками невеликого племені,
що колись жило на території південно�
східної Африки.

Дослідники університетів Кембриджу
й Англія Раскін установили наявність спі�
льник ДНК в аборигенів Австралії, Нової
Гвінеї і найдавніших жителів Африки,
повідомляє журнал National Academy of
Sciences.

До останнього часу противники
теорії загальної “африканської колиски”
указували на антропологічну унікаль�
ність австралійських аборигенів як на пі�
дтвердження того, що на планеті було
кілька вогнищ еволюції людства.

Деякі вчені стверджували, що в цій
галузі людської еволюції взяли участь
пітекантропи (попередники неандерталь�
ців), рештки яких знайдено на острові Ява
або інші племена homo erectus (людини
прямоходячої, що є раннім типом антро�
погенезу).

Прихильники цієї теорії наводили як
доказ своєї правоти виявлені на тери�
торії Австралії останки людей та сліди
їхньої культури, що не зустрічалися бі�
льше ніде у світі.

Проте британські вчені, порівнявши
майже 700 зразків ДНК корінних жите�
лів Австралії і Нової Гвінеї з ДНК решток
найбільш ранніх з виявлених мешканців
Африки дійшли висновку про наявність
між ними “родинних” зв’язків.

“Ці свідчення вперше дозволили нам
установити генетичний зв’язок, який під�
тверджує, що австралійські аборигени і
жителі острова Нова Гвінея є безпосе�
редніми нащадками тієї ж самої конкре�
тної групи людей, що вийшли з Африки”,
– заявив керівник колективу британсь�
ких дослідників доктор Пітер Форстер.

Вчені вважають, що “прабатьками”
нинішніх австралійських аборигенів є
члени усе того ж стародавнього афри�
канського племені, жителі якого 60�55
тисяч років тому якимось чином переб�
ралися до Австралії.

Як зазначає Томас Ківисілд із Кемб�
риджу, у ті далекі часи території Авст�
ралії і Нової Гвінеї були сполучені вузь�
кою смужкою суші з Євразійським ма�
териком. Надалі смужка землі зникла, і
аборигени опинилися приречені на ізо�
ляцію.

Тепер вчені повинні з’ясувати, чи є
антропологічні і культурні відмінності
аборигенів результатом зовнішніх впли�
вів, чи ні. Від сучасного жителя планети
далеких африканських пращурів відок�
ремлює приблизно 2 тисячі поколінь лю�
дської еволюції.

СНД –ЛЮДОМОР
Люди в СНД живуть на 11 років мен�

ше, ніж у Європі. Всесвітній банк попе�
реджає країни СНД про різке скорочен�
ня тривалості життя їхнього населення.
Життя людей у Співдружності незалеж�
них держав у середньому на одинадцять
років коротше, ніж у країнах Європей�
ського союзу.

Життя людей у СНД (Азербайджан,
Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан,
Киргизстан, Республіка Молдова, Росій�
ська Федерація, Таджикистан, Туркме�
ністан, Узбекистан і Україна) у середнь�
ому на одинадцять років коротше, ніж у
країнах Європейського союзу, головним
чином внаслідок неінфекційних захворю�
вань і травм – хвороб серця, інсультів,
злоякісних пухлин, травм у результаті
дорожньо�транспортних пригод, зазна�
чається у звіті банку.

У Російській Федерації середня очі�
кувана тривалість життя для чоловіків
складає 58 років – на 20 років менше,
ніж у Швеції, і на 13 років менше, ніж у
Польщі.

Такі проблеми спричиняють важкі
економічні наслідки для сімей і суспільс�
тва. Для роботодавців і економіки в ці�
лому це означає тягар невиходів на ро�
боту, зниженої продуктивності праці і
підвищеної плинності кадрів; для родин і
суспільства – це тягар високих витрат на
медичне обслуговування, зниження до�
ходів, передчасний вихід на пенсію і під�
вищена залежність від систем соціаль�
ної підтримки.

У низці країн СНД більше 60% тяга�
ря хвороб, вимірюваного в показниках
DALY (втрачені роки здорового життя),
обумовлено впливом семи провідних
факторів ризику: артеріальна гіпертонія,
споживання тютюну, зловживання алко�
голем, підвищений вміст холестерину в
крові, надлишкова маса тіла, недостатнє
споживання овочів і фруктів, дефіцит
фізичної активності.

Äåìîãðàô³÷í³ ö³êàâèíêè
сцевих властей, було проведене Манчес�
терським університетом. Воно також
показало, що в усіх регіонах Великоб�
ританії співвідношення між білим і коль�
оровим населенням зміниться не на ко�
ристь білих.

Найшвидше зменшиться кількість бі�
лих у Великому Лондоні (складається з
Лондона і частин графств Мідлсекс, Ес�
секс, Кент, Суррей і Хартфордшир). До
2021 року там залишиться 64 відсотки
білого населення, в порівнянні з 71 від�
сотком у 2001 році.

РОСІЯНИ СТАЮТЬ НИЖЧИМИ
І СЛАБКІШИМИ?

Росіяни рік за роком стають нижчи�
ми і слабкішими. З такою заявою висту�
пив головний фахівець�експерт педіатр
“Минздравсоцразвития РФ” академік
Російської академії медичних наук Оле�
ксандр Баранов.

“Сьогодні наша російська нація пе�
ретворюється на одну із самих низько�
рослих націй. За останні 10 років ми ста�
ли нижчими в середньому на 1,5 см”, –
заявив Баранов на нараді керівників слу�
жби охорони материнства і дитинства й
органів соціального захисту населення
суб’єктів РФ у Москві.

За даними Баранова, останніми ро�
ками спостерігається деградація у фізи�
чному розвитку дітей і підлітків. Так, за�
значив він, наразі спостерігається зни�
ження силових можливостей у хлопчиків
на 18%, у дівчаток – на 21%, також спо�
стерігається зниження кількості дітей, що
мають нормальну масу тіла. Наразі, заз�
начив експерт, у Росії 20% дітей мають
знижену вагу.

Також, за його словами, у сучасного
молодого покоління знизилася ємність
легень на 18% порівняно з попередніми
поколіннями.

Щорічно, зазначив Баранов, зменшу�
ється кількість юнаків, придатних до вій�
ськової служби. Крім того, близько тре�
тини російських дітей уже мають обме�
ження до вибору професії за медичними
показниками.

Головний державний санітарний лікар
РФ Геннадій Онищенко, виступаючи на
нараді, звернув увагу учасників на проб�
лему тютюнокуріння в ранньому віці. “За�
лучення дітей до куріння є найголовні�
шою нашою поразкою”, – зазначив він.

Для вирішення цих проблем, на дум�
ку Баранова, необхідно реалізувати га�
лузеву програму “збереження і зміцне�
ння здоров’я дітей підліткового віку”. У
рамках цієї програми, за його словами,
необхідно провести розширену диспан�
серизацію, комплексне і відбудовне лі�
кування і реабілітацію таких дітей.

За підрахунками експерта, у 2008 році
близько 30% дітей будуть мати потребу
в санаторно�курортному лікуванні, а 500
тисяч – в амбулаторному оздоровленні.
На реалізацію даної програми, зазначив
він, буде потрібно на 2008�2010 роки при�
близно 32 млрд. рублів.

БІЛІ БРИТАНЦІ
СТАНУТЬ МЕНШИНОЮ?

У британських містах Лутоні, Бірмін�
гемі та Лестері в найближчі 30 років біле
населення залишиться в меншості.

Відповідне дослідження, що ґрунту�
ється на переписах населення і даних мі�
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ВОЛОССЯ ЗА МІСЯЦЬ ВИРОСТАЄ НА 7 МІЛІМЕТРІВ

волосся і т.д. На жаль, спочатку намага�
ються лікуватись народними засобами,
звертатися до знайомих за порадами.

Народні засоби не слід відкидати, але
насамперед необхідно виявити основну
причину захворювання і розпочати сер�
йозне лікування. Лише після проведено�
го курсу доцільно застосовувати трави.

Не вірте рекламі .
Волосся в середньому росте від 7 до

12 мм за місяць. Зараз реклама пропо�
нує дуже багато препаратів, які начебто
пришвидшують його ріст. Лікар каже, що
це — міф.

— Не існує чудодійних ліків, які мо�
жуть прискорити цей процес. Але є зако�
номірність (хоча і не підтверджена жод�
ними науковими розробками): після стри�
жки волосся деякий час росте швидше.
Ця процедура стимулює волосяні цибу�
линки до росту. Недаремно, мабуть, ка�
жуть, що дітей після року необхідно стри�
гти наголо, щоб волосся росло краще.
Це теж можна пояснити: у маленьких ді�
тей в основному волосся пушкове, після
стрижки починає рости більш міцне, так
зване “справжнє” волосся.

Засоби для догляду за волоссям ді�
ляться на декілька категорій: побутові,
які можна придбати у будь�якому мага�
зині, лікарські, що продаються переваж�
но в аптеках і в основному мають лікува�

льний вплив, засоби, які продають дист�
риб’ютори різних компаній — це марке�
тингові напівпрофесійні лінії і професійні
(або салонні) серії, що використовують
у салонних умовах.

Зазвичай під час догляду за волос�
сям треба використовувати не один за�
сіб, а декілька, тому що найбільш часто
зустрічається комбінований тип волос�
ся — корені жирні, а кінчики сухі. Якщо
спеціальні маски не дають ефекту, лікарі
радять комплексний підхід: це може бути
як маска, так і шампунь. Креми�маски
зволожують і надають блиску середній
частині і стержням волосин, а на кінчики
бажано наносити засоби, які мають за�
хисну та живильну функцію.

— Є багато спа�методик, направле�
них на оздоровлення волосся, більшість
з них використовується комплексно. Це
може бути і мезотерапія (внутрішньош�
кірне введення лікарських речовин), і
маски, і масаж волосяної частини голо�
ви, фізіопроцедури, обгортання, ванно�
чки, бані. Ми часто використовуємо кре�
ми, шампуні, кондиціонери, бальзами.
Краще брати засоби однієї серії — вони
збалансовані між собою. Користуючись
препаратами різних фірм, поєднуючи їх,
ви ризикуєте отримати менший ефект,
ніж той, який очікували або який гаран�
тує фірма�виробник. Це пояснюється рі�
зним хімічним складом, рівнем рН, анта�
гонізмом одних складників по відноше�
нню до інших, різною точкою приклада�
ння і механізмом дії цих препаратів.

— Зазвичай, щоб досягти певного
результату, має пройти час, — пояснює
лікар. — Дуже часто дерматовенероло�
ги працюють спільно з іншими спеціаліс�
тами: лікарями�гінекологами, ендокри�
нологами, невропатологами. Лікування
вимагає щоденного проведення певних
процедур і має здебільшого віддалені
результати, бо волосся росте повільно.

Кожна проблема вимагає індивідуа�
льного підходу, у кожному окремому ви�
падку призначається окреме лікування.
Наприклад, лупа не завжди має грибко�
ву етіологію. У 75% це так, але 25% ви�
никнення лупи має інші причини. Тому й
не всім допомагають лікувальні протиг�
рибкові шампуні.

Якщо маєте гарне, густе, здорове
волосся, то й почуваєтесь більш успі�
шними, впевненими та красивими. Це
підтверджують і психологи, і життєві
спостереження. Але якщо ваша шеве�
люра останнім часом стала помітно
тьмяніти або й рідшати — треба негай�
но братися за її “спасіння”.

Причини можуть бути різними
— Колосальну роль для здоров’я во�

лосся мають вітаміни та мікроелементи,
яких навесні в організмі зазвичай не ви�
стачає, — говорить лікар�дерматовене�
ролог поліклініки №3 м.Рівного Сергій
Малеш. — Тому треба звернути увагу на
свій раціон. Але досить часто причина
захворювання пов’язана з порушеннями
у діяльності організму.

За словами фахівця, для волосся
дуже важливо, щоб організм був здо�
ровим. Адже будь�яка хвороба може ви�
кликати зовнішні зміни. Наприклад, зах�
ворювання шлунково�кишкового тракту
порушують всмоктування поживних ре�
човин, що позначається на стані волос�
ся та структурі кератину, з якого фор�
мується стрижень волосини. Нестача
цинку може призвести до дерматиту, й
навіть облисіння.

Ще одна проблема — нестача в ор�
ганізмі заліза. А це (у прихованій формі)
може спричинити посилене випадіння
волосся. При яскраво виражених анемі�
ях волосся стає тьмяним, плутаним, втра�
чає блиск.

Не дайте йому випасти.
— Випадіння волосся буває різних

типів: осередкове (коли є одна або декі�
лька ділянок випадіння), дифузне (коли
волосся випадає по всій площі голови)
або тотальне. Може бути обламування
волосся (найчастіше — це явище має гри�
бкову етіологію: фавус, трихофітія).

Втрата волосся (алопеція) може бути
і у чоловіків, і у жінок різного віку. Це
захворювання значно впливає на їх соці�
альне та психологічне самопочуття. Час�
тою причиною передчасної втрати воло�
сся є стреси.

— Дуже часто пацієнти звертаються
із скаргами на появу лупи, себорейного
дерматиту, з такими ураженнями, як по�
січення, скручення у вузлики, врощення
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ГОДУВАННЯ ГРУДЬМИ
КОРИСНО ДЛЯ ДИТИНИ

Під час годування грудьми рівень IQ
підвищується лише в тих дітей, які мають
тип гена FADS2. Вчені лондонського
Інституту психіатрії повідомили резуль�
тати свого дослідження про вплив груд�
ного вигодовування на розвиток дітей,
які свідчать, що годування грудьми під�
вищує коефіцієнт інтелекту (IQ) дитини
на сім пунктів.

Під час дослідження вчені викорис�
товували дані про вплив грудного виго�
довування на розвиток близько 3 тис.
дітей у Великобританії і Новій Зеландії.
Виявилося, що не у всіх немовлят підви�
щується рівень IQ під час годівлі грудь�
ми, а лише в тих дітей, які мають тип гена
FADS2, що асоціюється з інтелектуаль�
ним розвитком.

У Національній академії наук Британії
вважають, що виявлений в однієї групи

дітей ген допомагає розщеплювати
жирні кислоти, які містяться в їжі, що
впливають на розвиток мозку.

Також під час дослідження не вда�
лося встановити точно готовність до гру�
дного вигодовування в матерів з різних
соціальних груп, хоча висловлювалися
припущення, що годувати дітей грудьми
схильні більше жінки з вищою освітою.

Як повідомляє професор Террі Мо�
ффітт, суперечки про те, гени чи середо�
вище впливає на інтелект дитини, трива�
ють, щонайменше, сторіччя. “Однак те�
пер ми довели, що і природа, і умови
життя впливають на здоров’я маляти”, –
додає вона.

А представник Дієтичної асоціації Ве�
ликобританії Кетрін Коллінз вважає, що,
хоча вчені і виявили користь годівлі гру�
дьми тільки для власників визначеного
гена, це не повинно змусити матерів від�
мовитися від грудного вигодовування.
“Якщо дев’ятьом з десятьох дітей це піде

на користь, це дуже хороший шанс”, –
зазначає Коллінз.

ТЕКІЛА ЗЦІЛЮЄ?
Група вчених з найбільшого мекси�

канського університету у Гвадалахарі
провела низку досліджень і зробила ви�
сновок, що текіла має цілющі властивості.

Згідно з отриманими даними, у текілі
містяться речовини, які запобігають
раку, виразці шлунку й перешкоджають
запаленню слизової оболонки товстої
кишки. У доповіді вчених також зазна�
чається, що традиційний мексиканський
напій містить фруктану – речовину, що
сприяє росту кишкової флори, допома�
гає поглинати кальцій і регулює абсорб�
цію ліпідів.

Із середини XІ сторіччя текілу стали
отримувати тільки з одного різновиду
магея – блакитної агави. Свою назву на�
пій одержав від імені невеликого містеч�
ка Текіла в штаті Халіско.
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У КРИМУ ВОВК ПОКУСАВ
ДВОХ ЛЮДЕЙ

 Уперше за багато років у Криму за�
фіксовано випадок нападу вовка на лю�
дину. На одній з ферм у Першотравне�
вому районі автономії вовк накинувся на
чоловіка і жінку, повідомили у прес�
службі Головного управління МНС Ук�
раїни в АРК.

Спочатку вовк напав на сторожа фе�
рми, але чоловік, вчасно зорієнтував�
шись, відбився палицею від тварини і за�
скочив у будівлю, зачинивши за собою
двері. Проте цим подія не закінчилась.
Хижак, оббігши будівлю, накинувся на
немолоду жінку (1937 рік народження).
Вовка застрелив єгер, який вчасно наго�
дився. У результаті обидва потерпілі –
з травмами різного ступеня тяжкості
(рвані рани обличчя, лобової частини і
передпліч) були доставлені до лікарні.
Тіло тварини було відправлено до сане�
підемстанції для експертизи на ознаку
сказу. «Чому вовк напав саме на людей,
попори те, що на фермі були тварини (по�
росята, корови, телята), залишається не�
зрозумілим», – відзначили в кримсько�
му Главку МНС.

ЗАПОРІЗЬКІ МЕДИКИ –
 ЧАКЛУНИ

У Запоріжжі медики пришили 19�річ�
ному хлопцю ампутовану внаслідок не�
щасного випадку на виробництві руку.
Нещасний випадок, внаслідок якого мо�
лодий чоловік позбувся правої руки, ста�
вся 15 серпня на запорізькому підпри�
ємстві “Агро�трейд”. “У цеху підприєм�
ства з виробництва гофрокартону ван�
тажник наблизився на небезпечну відс�
тань до технологічного устаткування,
внаслідок чого сталося захоплення руки
та її ампутація в районі передпліччя”, –
повідомили в прес�службі. Колеги поте�
рпілого відразу ж помістили ампутовану
руку в ємність з льодом і доставили по�
терпіло в 9�ту міськлікарню Запоріжжя.
Операція тривала з 13 до 23 години. Ка�
жуть, тепер рука знову на місці, цирку�
ляція крові в ній відновлена. У 9�й міськ�
лікарні Запоріжжя УНІАН інформацію
про проведення унікальної операції під�
твердили. “Справді, така операція про�
ведена, і кисть живе”, – повідомили в
ортопедичному відділенні лікарні, де за�
раз перебуває пацієнт. Проте, зазнача�
ють медики, “говорити про отриманий
результат однозначно можна буде не ра�
ніше, ніж через тиждень”.

ЩОДЕННЕ ВЖИВАННЯ КАВИ
ВРЯТУЄ ЖІНОК ВІД РАКУ
Японські дослідники з токійського

Національного онкологічного центру за�
являють, що любительки кави рідше хво�
ріють на рак товстої кишки і при щоден�
ному вживанні трьох і більше чашок цьо�
го напою ризик розвитку пухлини зни�
жується удвічі.

Фахівці проводили масштабне дос�
лідження з 1990 до 2002 року. У ньому
взяло участь 96 тисяч чоловіків та жінок
у віці 40�69 років.

Виявилося, що в тих жінок, які випи�
вали три і більше чашки кави на день,
ризик захворювання раком кишечнику
був нижчим на 50% у порівнянні з тими,
хто взагалі не пив кави.

Цікаво, що у чоловіків�кавоманів та�
ких переваг не спостерігалося. І спожи�
вання зеленого чаю також не впливало
на показники захворюваності на рак ки�
шковика, повідомив керівник дослідже�
ння Манамі Іное.

На даний час механізм протиракової
дії кави фахівцям поки що неясний. За
словами Іное, можливо, така дія кави
пов’язана зі здатністю кофеїну стимулю�
вати моторику кишечнику, або пояснює�
ться дією антиоксидантів, що містяться
в ній.

ЖІНОЧІ ФАНТАЗІЇ
Нове дослідження, проведене жур�

налом Glamour серед 12 тис. читачок у
Великобританії показало, що 60% опи�
таних панянок мріють зайнятися групо�
вим сексом.

Ще чверть спить і бачить себе в ролі
порноакторки, 13% фантазують про сво�
їх подруг�натуралок під час мастурбації,
а кожна п’ята представниця прекрасної
статі в душі лесбіянка. Майже кожна тре�
тя жінка одержує задоволення від садо�
мазохистських ігор і не проти того, щоб
їх хлистали по м’якому місцю. А 12%
навіть заявили, що зволіли б бути викра�
деними перед цим процесом.

З’ясувалося також, що про секс із го�
ллівудськими зірками Бредом Піттом
або його коханою Анджеліною Джолі

мріє майже кожна жінка. Саме цих акто�
рів читачки вважають найбільш жадани�
ми. Другим за популярністю коханцем
став Джонні Депп, і останній Джеймс Бонд
Деніел Крейг – його б жінки полюбили,
якби зірвалися перші два варіанти.

Серед сексуальних партнерок, про
яких марять опитані жінки, крім Джолі,
виявилися також топ�модель Кейт Мосс
і ведуча телеканалу FOX Фірн Коттон.

От як характеризує отримані дані ві�
домий сексопатолог Вел Семпсон: “Наші
сексуальні фантазії показують те, ким ми
є. Виявивши їх, ми можемо оголити вла�
сну сутність”. Відповідно до його слів,
більшість опитаних жінок є творчими
особистостями, у яких дрімає нереалі�
зований акторський талант.

ДИТИНА�ГІГАНТ
У місті Алейське Алтайського краю

в місцевому пологовому будинку наро�
дилася дівчинка вагою 7 кг 750 г. Про це
повідомила головний акушер�гінеколог
Головного управління з охорони здоро�
в’я й фармацевтичної діяльності Ірина
Молчанова.

Таке велике немовля народила бага�
тодітна мати Людмила Харіна. Дівчинку

назвали Надею.
Повідомляється, що в родині Харі�

них кожна наступна дитина народжува�
лася більшою за попередню. Перша до�
чка – Людмила – важила 4,100 г, а от
вага одинадцятої Надії досягла вищез�
гаданої відмітки.

Приготування: Почищені, розрізані уз�
довж на шматки моркву і корінь петрушки
покласти на деко із жиром. М’ясо помити,
обсушити, натерти сіллю, чорним меленим
перцем, майораном, васильками, тертою ци�
булею, змастити столовою гірчицею і пок�
ласти на овочі. Влити трохи води і смажити в
гарячій духовці, часто поливаючи рідиною з
дека, до утворення рум’яної скоринки. Че�
рез годину покласти на деко крупно наріза�
ну ріпчасту цибулю, почищену молоду кар�
топлю, лавровий лист, посолити і продовжу�
вати смажити до готовності овочів. М’ясо
нарізати на порції прямо на столі, полити со�
ком із дека. Окремо подати тушковану ка�
пусту.

Смаженина зі свинини
Склад: Морква, корінь петрушки, 1,5

кг свинячої вирізки, сіль, чорний меле�
ний перець, майоран, васильки, цибуля,
гірчиця, молода картопля, лавровий лист.


